
 

 

 
  

Az óelfek mágiája 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Hatalomszavaikkal szinte 
korlátlan befolyással bírnak a 
természet erői, minden élőlény és a 
lélek felett. 

A fizikai testet közvetlenül 
károsító hatalomigéik életszeretetük 
miatt nincsenek. 

Minden síkon kifejtik hatásukat, 
ellenük sincs helye ME-nak. 

Az óelf mágia hatalomszavait 
két csoportra oszthatjuk: 
• Általános Óelf hatalomszavak: 

ezek a hatalomigék mind a magas, 
mind a mély nyelvben 
megtalálhatóak. Alaperősítés 
esetén, ha más érték nincs 
feltüntetve egy hatalomszó 
kimondása 1 Op-ba kerül. 

• Titkos Óelf hatalomszavak: e 
szavak képezik az elf ómágia 
magasiskoláját, csak a Mély 
nyelvben fordulnak elő. Kiejtésük, 
ha más érték nincs feltüntetve 3 
Op-ba kerül. 

A szabadjára engedett Od 
energia zavarja manahálót, ezért az 
óelf hatalomszavak kimondásának 
körében 50%-ban besülnek a varázslói, 
boszorkánymesteri és boszorkány 
varázslatok. 

Ezt a romlatlan ősi tudást 
teljességében csak a Hatok (80+4k10 
Op-vel rendelkeznek) és részben 
környezetük: rokonok, testőrök, a 
fegyvermesterek főtisztjei (20+2k10 
Op), illetve délen, Elfendelben, a Tudás 
Tornyai idős és bölcs elfjei (max. 
10+k10 Op) birtokolják. Az Óelf 
nyelven fogalmazott hatalomszavakról 
van szó. A jelenleg használt 
nyelvjárások ismeretében kijelenthetjük, 
hogy az Óelf nyelvnek három változata 
létezik: 
• Profán: Ez a bölcsek és megtartók 

nyelve (meg mindenki másé, aki ősi 
nyelvként – Óelfet tanult, de nem 
tud od-ot termelni), nem használható 
hatalomszavak képzésére. 

• Magas: Ez a mély egy egyszerűbb 
változata (mindenki ezt használja, 
aki termel Od-ot de nem tagja a 
Hatoknak vagy egyéb 
hatalmasságoknak), rajta már kisebb 
erejű hatalomszavak fogalmazhatók. 

• Mély: A Rehynnek nyelve, az ősi 
tudást legtisztábban megőrző 
nyelvjárás. Magába foglalja az előző 
változat minden hatalomigéjét, 
plussz a csak ezen a nyelven 
kiejthető, irtózatos mágikus hatalmú 
szavakat is. 

Az óelfek ősmágiája méltó 
ellenpárja az aquirok sötét hatalmának. 
Sajátos, az aquir mágiától eltérő jellege 
azonban világosan kitűnik: 
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Általános Óelf hatalomszavak 

Gyógyítás 

E mágia segítségével az óelf képes visszaadni 
az elvesztett Ép-ket és Fp-ket, valamint képes 
betegségek gyógyítására. 1 Op-val 3 Ép vagy 10 Fp 
adható vissza, a betegségek és a mérgezések pedig a 
papi mágiában feltűntetett Mp igény 1/10-ért, vagyis 
minden megkezdett 10 Mp után 1 Op-ért kúrálhatók. 
A gyógyulás sebessége és energiaigénye a papi 
mágiában (I. TK. 158. oldal) leírtak szerint 
számolandó. 

Élelemteremtés 

Ezzel a szóval a természet anyagaiból élelem 
teremthető. 1 Op-ért 5 láb átmérőjű körben lehet 
élelmet teremteni, 2 Op-ért 10 láb átmérőjű körben 
stb.. 

Vízfakasztás 

Az óelf parancsára a földből vagy a sziklákból 
a szó elhangzása után 3 körrel friss, iható víz fakad. 
1 Op-ért 15 liter víz fakasztható, az Op-k 
megtöbbszörözésével a víz mennyisége is arányosan 
növelhető. 

Köd felidézése 

Az óelf sóhajtása 35 láb sugarú körben sűrű, 
átláthatatlan ködöt idéz fel. A ködben 
célzó/dobófegyvert használni lehetetlen, a benne 
tartózkodók TÉ-je pedig 15-el csökken. A köd 15 
percig marad fenn, utána lassan szétoszlik. 

Időjárás ellenőrzés 

Az óelf szavaival képes befolyásolni egy 2 
mérföld sugarú körben az időjárást. Csak az adott 
földrajzi és éghajlati viszonyok között elképzelhető, 
az éppen aktuális évszaknak megfelelő időjárás 
hozható létre, pl.: egy verőfényes reggelt szelessé, 
viharossá lehet tenni, vagy egy esős/borús reggelt 
napsütésessé. A szavak elhangzása után azonnal 
változni kezd az idő és k6 percre utána már teljesen 
kialakul a kívánt időjárási kondíció, amely 1 óráig 
marad stabil, utána lassan, természetes úton 
visszaalakul az eredeti állapotába. 

Vihar 

Mikor az óelf elmennydörgi e 
hatalomszavát, látványos tempóban fellegek 
gyűlnek az égboltra és k6 percen belül pusztító 
vihar tör ki. A vihar erős széllel, intenzív esővel 
és heves mennydörgéssel, villámlással jár. A 
villámok nem irányíthatóak, de minden 5 
percben 15% eséllyel eltalálnak valakit az óelf 
ellenségei közül (minden 5 percben csak 
egyszer kell kidobni a %-ot, ha az eredmény 15 
vagy annál kevesebb minden ellenfél dob k10-
el, s aki a legkisebbet dobja, azt eltalálja egy 
villám). A villámok sebzése 5k6 Sp. A vihar 1 
mérföld sugarú körön belül tombol 1 óra 
időtartamig, majd nyomtalanul eloszlik. 

Vízlégzés 

Ezen hatalomige hatására az óelf tüdeje 
képes lesz a légzésre még a víz alatt is! 
Beszélni azonban még így sem tud a víz alatt. 
A hatás 1 óráig tart. 

Természet megidézése 

Az óelf szavára megelevenedik a vadon 
és a növények+állatok mindent megtesznek, 
hogy az elfet megvédjék a támadójától. A hatás 
időtartama 15 perc, 45 láb sugarú körön belül 
érvényesül, középpontja maga az elf. Mindig 
csak a hatótávon belül lévő élőlények sietnek az 
óelf segítségére. A hatalomszó a 
leglátványosabb eredményt erdőben kimondva 
produkálja. A hatások milyenségét %-os 
dobással döntjük el: 

01–55: A füvek/indák/ágak rátekerednek 
az ellenfél végtagjaira, termések, gallyak 
záporoznak a szemébe (maximum k6 Sp), 
nehezítve a mozgást és a tájékozódást. A 
KÉ/TÉ/VÉ/CÉ ¾–ére csökken. Kitérés csak 
sikeres gyorsaságpróbával, szabadulás sikeres 
erőpróbával lehetséges. Gyorsaság és erőpróba 
körönként dobható. 

56–80: Repülő rovarok ezrei lepik el az 
ellenfelet: méhek, darazsak, böglyök, 
szúnyogok és egyéb mérges, fertőző, vérszívó 
ízeltlábúak támadják meg az óelf ellenségeit, 
2k6 Sp-t sebezve 2 láb sugarú körben, vagy k6 
Sp-t 4 láb sugarú körben körönként. A 
rovarfelhő a sebzésen kívül lehetetlenné teszi a 
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célzást és a fegyverdobást, valamint a benne 
tartózkodókra a következő módosítók 
vonatkoznak: TÉ/VÉ –25/–25. A mérges 
rovarok fertőzést is terjeszthetnek a 
következőképpen: forró klímájú, lápos 
terület: 75%, mocsaras terület: 25%, lakott 
terület: 5%, erdő, száraz terület: 2%. A 
rovarfelhő 2 körre szétoszlatható erősebb 
széllel és  füsttel, de el is pusztítható, ha 
tűzzel egy körben minimum 25 Sp 
sebesülést okoznak neki. 

81–95: Nagyobb faág zuhan az 
ellenfélre (sikeres érzékeléspróba, hogy 
észreveszi-e, utána sikeres gyorsaságpróba, 
hogy félre tud-e ugrani előle). A faágak 
sebzése maximum 8k6 lehet. 

96–00: Az óelf hívó szavát meghallva 
egy Nardael jelenik meg és segíti az elfet az 
időtartam végéig. 

A különböző hatások 6 körönként 
dobhatók, de 1 Nardaelnél semmiképpen 
nem jöhet több a hívástól számított 1 napig. 

Természeti lények megidézése 

Az óelf hívó szavára k10 mágikus 
képességekkel nem rendelkező, az adott 
élőhely adottságaitól függő fajú szörny 
érkezik a hívás 15 mérföldes körzetéből. Ha 
a területen nem élnek szörnyek, akkor csak 
vadállatok érkeznek. A lények 3 kör után 
bukkannak fel és 1 óra időtartamra 
védelmezik az elfet. 

Vadak szólítása 

Az óelf hangját meghallva 2k10 
különböző fajú emlősállat érkezik 2 mérföld 
sugarú körből. Megidézőjükkel szemben 
barátságosak, könnyen megszelídíthetők. 

Engedelmesség – állatok 

Ezzel a szóval 50 láb sugarú körben 
bármilyen állat vagy természeti lény 
szabadon irányítható 1 óra hosszat. Az óelf 
egyszerre max. 20 állatot irányíthat. 

 
 

Engedelmesség – növények 

A fenti hatás érhető el, csak ez esetben az elf 
körüli 50 láb sugarú körben tenyésző veszélyes 
növények válnak az óelf szövetségeseivé 1 órára. A 
növények irányíthatóságára vonatkozóan nincs 
számbeli korlátozás! 

Indafolyam 

Az óelf átható kiáltására 50 láb sugarú körön 
belül lévő növényzet őrült tempóban növekedni 
kezd. A fák körönként ½ lábnyit, a bokrok 1 lábnyit, 
míg a füvek, kúszónövények és a lágyszárú évelők 2 
lábnyit nyúlhatnak. Növekedés közben a szárak 
megvastagodnak, egymásba csavarodnak és erős 
indák jönnek létre. Ha az elf kombinálja 
hatalomigéjét az Engedelmesség –növények 
szavával, az indákat felhasználhatja ellenfelei 
feltartóztatására, sőt teljes harcképtelenné tételére is. 
Ekkor a növényzet minden körben megkísérli a 
rátekeredést az elf ellenségeire. Az indák hatalmas 
tömege miatt az előlük való kitérésre csak 
körönkénti sikeres gyorsaságpróbával van lehetőség, 
a szabadulásra pedig a növényzet szívóssága miatt –
1-es módosítóval erőpróbát kell dobni. Az indákat el 
is lehet vágni, ehhez azonban minimum 7 Sp sebet 
kell okozni indánként. Amíg a karakter a 
szabadulással van elfoglalva, csak helyhez kötött 
harcot folytathat, harcértékei ezalatt ¾-ére 
csökkennek. Ha egy inda rátekeredett az áldozatra és 
az elvétette első erőpróbáját, a következő körben 
újabb kacs hurkolódik a testére, amelynek hatására 
további –1-es módosító járul a szabadulni vágyó 
karakter erőpróbájához és harcértékei további ¼–el 
csökkennek. Ha 4 kacs sikeresen rátekeredik az 
áldozatra, akkor a célszemély mozgásképtelenné 
válik. A gúzsba kötött karakter teljesen harcképtelen 
lesz, beszélni, varázsolni és Ψ-t használni azonban 
képes. Ha az elf úgy akarná, az ilyen ártalmatlanná 
tett karaktert bármikor megfojthatja az indák 
segítségével, bár ilyenfokú kegyetlenségre csak a 
legvégső esetben ragadtatják magukat. Az 
indafolyam 15 percen keresztül növekszik, utána a 
növények k6 perc alatt eredeti méretükre 
zsugorodnak. 

 
 
 



MAGUS                                                                            Az óelfek mágiája                                                       Kalandozok.hu 

4 
 

Csend teremtés 

Mikor az óelf elsuttogja ezt a hatalomigét és 
rámutat az elcsendesíteni kívánt helyre, a 
képzeletbeli középpont körüli 5 láb sugarú körön 
belül eluralkodik a teljes csend. A hatás időtartama 
15 perc. 

Láthatatlanság evilági lények elől 

Az óelf e szavakat elsuttogva vizuálisan 
érzékelhetetlenné válik minden, az elsődleges anyagi 
síkon őshonos életforma számára, még az infra– és 
ultralátással rendelkező teremtmények számára is 
észlelhetetlen lesz. A külső síkok lényei (démonok, 
elementálok) és a túlvilági teremtmények azonban 
ezután is látni fogják. A láthatatlanság 15 percig tart. 

Mágia szétoszlatása 

Az óelf szavaival képes szétoszlatni bármilyen 
formába öntött varázslatot, sőt lehetősége van a 
varázstárgyakba foglalt mágikus energia és az összes 
fajta (papi, boszorkánymesteri, boszorkány) átok 
megsemmisítésére, semlegesítésére is. Minden 
megkezdett 10 Mp-nyi mágia szétoszlatása 1 Op-be 
kerül (pl.: egy 63 Mp-os varázslat megszüntetése 7 
Op-t igényel) 

Anyagteremtés 

Az óelf anyagot képes teremteni a megfelelő 
igéket kimondva. 1 Op-ért 15 kg nemtelen anyagot, 
8 kg fémet, 1 kg nemesfémet, ½ kg mágikus 
tulajdonságú fémet (pl.: abbit, mithrill) illetve 60 K-
nyi drágakövet hozhat létre a semmiből. 

Szférák összhangzata 

Az óelf dúdolása megidézi a tökéletes 
harmónia dallamait. A hallótávolságon (25 láb 
sugarú körön) belül tartózkodók Fp-i 6k10-el, Ép-i 
k10-el növekednek, Ψ pontjai pedig 2x-es 
sebességgel térnek vissza. A varázslatos hatás csak 
akkor érvényesül, ha valaki 1 órán keresztül a 
hatókörben marad! 

Hősi lélek dala 

Ez egy régi óelf eposz, amelyet énekelve a 
következő módosítókkal harcolhat az elf: KÉ/TÉ/VÉ 
+15/+30/+10; akaraterő/egészség +k6, valamint a 

harcoló személy Ép-i elfogytáig küzd. A hatás 
addig tart, amíg az elf énekel, de semmiképpen 
nem lehet több mint a felhasználó ÁK 10 felett 
óra! 

Bátorító ének 

Amíg az óelf ezt az ősi harci dalt énekli, 
megtöbbszörözheti hallótávolságon belül 
tartózkodó szövetségeseinek harci kedvét. A 
szövetségesek a következő bónuszokkal 
harcolnak: KÉ/TÉ +5/+15, bátorság +3. Az 
ének semmiképpen nem lehet hosszabb mint a 
felhasználó ÁK 10 felett óra! 

Elmezavarás 

Az óelf mennydörgő szavára a tőle 25 
lábnál nem messzebb lévő maximum 5 személy 
tudata 6 kör időtartamra megzavarodik. Nincs 
egy tiszta gondolatuk, koncentrációt igénylő 
tevékenységet (varázslás, Ψ használat) nem 
képesek folytatni. Védekezni, támadni csak úgy 
képesek, ha minden körben sikeres akaraterő– 
és intelligenciapróbát tesznek. 

Összetartozás szava 

E nagy hatalmú szóval az óelf képes 
társai között 1 Op/személy energiaigénnyel 
asztrálisan és életerővel összetartozást 
teremteni. A résztvevők asztrális védelme 
összeadódik, ismerni fogják egymás érzelmeit a 
legmélyebb rezdülésekig, közöttük korlátozott 
telepátia alakul ki, ezenfelül képesek lesznek 
egymást a saját Ép-ikből és Fp-ikből a 
másodperc tört része alatt gyógyítani. Ez a 
kapcsolat 1 órán keresztül marad fenn, utána 
megszűnik. Ezt a szót előszeretettel 
alkalmazták a fegyvermesterek tisztjei az elf–
aquir háborúkban a bevetésekkor. 

Titkos Óelf hatalomszavak 

A halál szava 

Az óelf ezzel a hatalomigéjével egy 
személyre, lényre képes hatni. Amikor eldörgi 
hatalomszavát, az áldozat elméjében felidézi 
annak önnön halálának rövid, döbbenetes 
hatású képsorát. A hatást még borzalmasabbá 
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teszi, hogy a célszemély nemcsak látja a 
képet, hanem át is érzi a szeme előtt 
lejátszódó eseményt. Az áldozat a sokktól 
különféle károsodásokat szenvedhet, ezeket 
%-os dobással kell meghatározni: 

01–30: Az áldozat 3k6 percig habzó 
szájjal, reszketve térdel a földön, minden 
tudatos cselekvésre képtelen. 

31–60: Az áldozat k6 napra kómába 
esik. 

61–90: Az áldozat tudata meghasad, 
személyiségének egyik fele meghal, a 
másik tovább él. 

91–00: Az áldozat idegrendszere 
teljesen felmondja a szolgálatot, a lény 
meghal. 

Totális őrület 
Az óelf dörgő kiáltása megsemmisíti 

a célpont mentáltestét, így az áldozatból egy 
komplett őrültet csinál, ez a játék nyelvén 
azt jelenti, hogy a célszemélyre ezentúl a 
tudattalanság hatásai vonatkoznak. Ez az 
állapot végleges, az áldozatot egyedül a 
hatalomszót kimondó óelf gyógyíthatja meg 
15 Op-t igénylő gyógyítással. 

Felejtés szava 

Az óelf hatalomigéjének elhangzása 
után a célszemély elfelejti nevét, egész 
eddigi életét, képzettségeit, kasztját, 
tapasztalati szintjét, egyszóval mindent. Ez 
az állapot is végleges, de 
ellenhatalomszóval, vagy 120 Mp-os 
gyógyítómágiával helyrehozható. 

Álomkisugárzás 

Az óelf ősmágiával telített énekével 
k10 szegmens alatt mély álmot bocsát a 
hallótávolságon, ez esetben 25 láb sugarú 
körön belül tartózkodókra. Az elbájolt 
személyek mozdulatlanná dermednek, ott 
helyben elalszanak és csak 3k6 perc múltán 
ébreszthetők fel álmukból. Figyelem! Ha 
nem ébresztik fel őket, tovább alszanak! 

 
 
 

Kőbe börtönzés 

E szavakkal az óelf 25 láb sugarú körön belül 
maximum 10 személyt képes ideiglenesen kővé 
változtatni. Az áldozatok k10 szegmens alatt kővé 
dermednek, megszűnnek érzékelni, mozogni és 
gondolkodni, egyedül az auraérzékelés Ψ 
diszciplínával jöhet rá a külső szemlélő, hogy nem 
szobrokkal áll szemben. A célszemélyek k6 napig 
maradnak ebben az állapotban, utána 
visszaváltoznak hús–vér személyekké. 

Valóság megváltoztatása 

Amint az ősmágia mágikus szavai 
elhangzanak, 50 láb sugarú körben a jelenlévők 
számára megbomlik a valóság szövedéke. Ezzel az 
ómágiával bármilyen képtelenség megjeleníthető: 
felcserélődhetnek az irányok, a tereptárgyak egyik 
másodpercről a másikra életre kelnek. A fák, bokrok 
megelevenednek, a víz megszilárdul, a társak a 
legkülönbözőbb formájú lényekké változnak át, 
helyzetük az eredetihez képest megváltozik vagy 
teljesen eltűnnek a szemlélődő szeme elől. A 
megváltozott valóság illúziója 
látható/hallható/tapintható és szagolható, tehát nem 
leplezhető le. Mivel ebben az illúzióban semmi nem 
ott van ahol lennie kellene és semmi/senki sem az 
ami, igen gyakran adódhatnak félreértésekből adódó 
balesetek pl.: az óelf egyik ellenfele a másik ellen 
fordul, mivel ellenségnek érzékelik és gondolják 
egymást. Az illúzió 3k6 percig marad fenn, utána a 
valóság szövedéke ismét helyreáll. 

Feltámasztás 

Ezzel az ősi énekkel az óelf képes egy elhunyt 
testébe nemcsak a lelkét, hanem magát az élet 
princípiumát visszaadni. Ez egy szertartás keretében 
történik valamelyik elf szentélyben, megszentelt 
földön. Az óelfnek 2 órán keresztül kell énekelnie a 
dalt, s közben állandó fizikai– és szemkontaktust 
kell tartania az elhunyttal. A feltámasztás 15 Op-ba 
kerül, a feltámasztott személy maximális Ép-vel és 
Fp-vel tér magához a szertartás végén. Egy hétnél 
régebben elhunytat nem lehet feltámasztani. 
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Földrengés 

Az óelf hosszan visszhangzó kiáltása 2k6 
körön belül pusztító földrengést idéz meg. A 
rengések epicentruma az óelftől maximum 5 
mérföldre lévő pont lehet. A rengések 3–4 mérföldre 
terjednek a középponttól, legerősebben az 
epicentrumban lesznek érezhetők. A rengések 
sebzése az epicentrumban 10k10 Sp, ez kifelé 
haladva körkörösen csökken, méghozzá 300 
lábanként. A sebzés a második 300 lábon 10k10/2, a 
harmadikon 10k10/3 stb. lesz. Az élőlényeken kívül 
az építményeket és a tereptárgyakat is sebzi, ezek Sp 
helyett Stp sebzést szenvednek el. A földrengés ideje 
alatt esély van arra is, hogy néhány helyen 
megnyílik a föld. Ennek valószínűsége az 
epicentrumtól számított első 300 lábon 24%, a 
második 300 lábon 12%, a harmadik 300 lábon 6%, 
ettől kifelé már nincs ilyen veszély. A föld 
megnyílásakor az adott körzeten belül 
tartózkodóknak sikeres gyorsaságpróbát kell 
dobniuk a mélybe zuhanás elkerülése végett, 
ellenkező esetben sorsuk megpecsételődik. A 
földrengés 5 percig tart. 

Szökőár 

Nagyobb vízfelületek közelében alkalmazható 
hatalomige. Az óelf mennydörgő szavára 2k6 körön 
belül egy tőle maximum 5 mérföldre lévő 
vízfelületen 30–40 m magas árhullám keletkezik, 
amelyet a víz lehetséges folyásirányait ismerve az 
óelf tetszése szerint irányíthat. A hullám sebessége 
100 mérföld/óra, magával sodor mindent, ami az 
útjába kerül, legyen az ember, állat, épület vagy 
bármi. Az árhullámba került, úszni nem tudó lények 
óhatatlanul megfulladnak, az Af–ú úszás 
képzettséggel rendelkezők kötelesek percenként ÁK 
próbát tenni, hogy fenn tudnak–e maradni a 
felszínen (Mindenki csak az ÁK 10 felett percig 
bírja a víz alatt, utána menthetetlenül megfullad!), 
csak úszás képzettség Mf–al rendelkezők képesek 
probléma nélkül a felszínen maradni. Aki esetleg 
túlélné az iszonyú kalandot a zúzódásoktól 15k6 Sp-
t veszít, az épületek ugyanennyi Stp-vel károsulnak. 
A hullám 15 percig pusztít, utána a kiöntött víz 
visszatér a medrébe: tócsákat, sártengert és romokat 
hagyva maga után. 

 
 

Örvény 

Ez a hatalomszó nyílt tengeren, vagy 
nagyobb összefüggő vízfelület közelében 
használható. E szavával az óelf képes egy tőle 
maximum 5 mérföldre eső helyen 2k6 kör alatt 
50+3k10 láb átmérőjű örvényt kelteni a vízben. 
Ez az örvény mélybe rántja a vízbe került 
embereket, állatokat, a 10 lábnál rövidebb 
hajókat, csónakokat és súlyosan megrongálja a 
nagyobb hajók törzsét. Az úszni tudó lények 
körönként erőpróbát kötelesek dobni, s ha 
elvétik akkor 10 lábbal közelebb kerülnek az 
örvény központjához. Aki az örvény közepébe 
kerül az menthetetlenül megfullad. Csónakok, 
hajók esetében Hajózás Mf és jól képzett 
legénység szükséges a kijutáshoz. Az örvény 15 
percig kavarog, utána elcsendesedik a felszín. 

Tenger felkorbácsolása 

E hatalomige is csak nagyobb vízfelület 
közelében használható. Hatására 2k6 körön 
belül heves szél támad, a víz tarajos hullámokat 
vet. A feltornyosuló hullámok felborítják, vagy 
összetörik az 5 lábnál rövidebb csónakokat, 
10k6 Stp veszteséget okoznak a vízen 
tartózkodó nagyobb hajóknak, életveszélyessé 
téve mindennemű tengeri hajózást. A vihar 5 
mérföld sugarú körön belül 15 percen át tart, 
átvészeléséhez Mf–ú hajózás, rosszabbik 
esetben legalább Af–ú úszás szükségeltetik. 

Homokvihar 

Ez a hatalomige legjobban sivatagos 
területen, vagy száraz, kiszikkadt 
pusztaságokon alkalmazható. Az óelf irtózatos 
erejű szavától a tőle maximum 15 mérföldre 
lévő síkság csontszáraz földje felrepedezik, 
elporlik, a sivatag homokja felkavarodik és 2k6 
körön belül iszonyú erejű homokvihar tör ki. A 
belsejében a látótávolság 1 lábnyira csökken, a 
homokszemek szinte lemarják a húst a 
csontokról, körönként 2 Sp sebzést okozva a 
fedetlen testrészeknek (nincs ellene Sfé), 
továbbá lehetetlenné válik a célzófegyverek 
használata, a harcértékek pedig a 
következőképpen változnak: TÉ/VÉ –20/–30. A 
homokvihar haladási irányát az óelf tetszése 
szerint módosíthatja, az ítéletidő 75 
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mérföld/órás sebességgel halad. 1 mérföld 
sugarú körben 15 percen át tombol, utána 
amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen el is 
enyészik. 

Szélkeltés 

Tájfun hozható létre ezzel a 
hatalomszóval, amely 2k6 kör alatt 
keletkezik és 15 percig tombol. Iránya és 
ereje szabadon változtatható, de 
kiindulópontjának az óelf 5 mérföldes 
körzetébe kell esnie. Maximális 
erősségével, 200 mérföld/órás sebességgel 
fújva a 100 kg-nál könnyebb tárgyakat 
felborítja, a 75 Kg-on aluliakat magával 
sodorja. Hatása 2 mérföldről már érezhető. 

Tornádó 

E rettentő szavak elhangzása után 2k6 
kör alatt koromsötét fellegek gyűlnek az 
égre, szörnyű mennydörgés közepette 
villámok tucatjai cikáznak a felhők között, 
majd egy hatalmas forgószéltölcsér indul 
útnak a földfelszín felé. A forgószél 
tölcsérjének felszíni átmérője 3k6+2 láb, 
sebessége maximálisan 150 mérföld/óra, de 
a sebességet és a tölcsér irányát az óelf 

tetszése szerint változtathatja. A forgószél magával 
ragadja az ember méretű tárgyakat és lényeket, 
komoly károkat okoz az épületekben. A forgószél 15 
perc múlva elcsendesedik, visszaejtve a földre a 
magasba emelt tárgyakat, személyeket, akiknek 
ezzel a zuhanás magasságától függően 5k6–15k6 Sp 
veszteséget okoz. Az óelf egyszerre több tornádó 
irányítására is képes! 
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