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Rúnatermek

A rúnatermek viszonylag ritka és
nagyon drága építmények, ezért csak a
legnagyobb ynevi paloták, kastélyok és
rendházak engedhetik meg maguknak.
Készítésük kyr hagyományokon alapul,
a rúnamágia abszolút mesterfokát
jelenti.

Képzettség feltételek
Rúnamágia Mf, Építészet Mf
(segítő esetén elég az Építészet Af,
ha a segítőnek van Rúnamágia Af és
Építészet Mf)

Készítés:
•
•

a
védendő
épület
feltérképezése
a rúnaterem kijelölése, a
rajzolás
elvégzése,
a
mágikus jelek feltöltése

A rúnatermet az épület mértani
középpontjában érdemes elhelyezni. A
rúnaterem minden egyes jele egy-egy
helyiség védelmét látja el. Az egyes
jelek Mana-pont igénye a következő
módon számítható ki:
Rúnaterem alapjel, mely a többit
körbefogja: 20 Mp, a helyiséget alulról
és felülről határoló varázskör.

Védelem típusa alapján:
Elemi mágia 1 Mp / E
Természeti anyagok mágiája 2
Mp / E
Asztrálmágia 2 Mp / E
Térmágia 2 Mp / E
Időmágia 2 Mp / E
Mentálmágia 3 Mp / E
Szimpatikus mágia 4 Mp / E
Pszi 5 Mp / E
Pszi védelem esetén a hatás ellen
mentális mágiaellenállás dobható,
siker esetén lehetőség van a Pszi
használatra. A hatás lényege, hogy a
helyiségben
tartózkodókat
apró
mentális
csapásokkal
bombázza,
melyeket nem éreznek ugyan, de
koncentrációjukat megzavarja. 1 óra
ott-tartózkodás után fejfájás és
émelygés jelentkezik, mely csak a
helyiség elhagyása után szűnik meg.
Az adott védőjelbe be kell
foglalni az illető helyiség egy kövét
vagy más alkotórészét, és Szimpatikus
mágiával összekötni őket, ez +33 Mpot jelent.
A
rúnaterem
maximális
hatótávolsága 100 m átmérőjű gömb,
ezen túl csak egy másik rúnaterem
felépítésével
lehet
védekezni.
FIGYELEM! Két rúnaterem hatását
nem lehet ugyanarra a helyiségre
kiterjeszteni, ilyenkor a szimpatikus
viszony miatt a védelmi hatás mindkét
helyen megsemmisül, a felhasznált
Mana-pontok kárba vésznek.
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Lehetőség van arra, hogy a rúnaterem hatása
alól kivonjunk egy mágiahasználót, ekkor az ő Zóna
varázsjelét kell elhelyezni a rúnaterem jelei között.
Egy rúnaterem csak egy varázsló zónajelét tudja
fogadni.
Az ár kiszámítása: a védelem erősségétől és
típusától függő Mana-pont mennyiség aranyban. Pl.
10 helyiséges várkastély védelme elemi mágiától,
20-as E-vel 200+330 Mp = 530 aranyba kerül. A
rúnaterem a Pecsét elhelyezése után nem bővíthető,
nem módosítható, ekkor kezdi el kifejteni hatását.
Minden varázshasználó kaszt elkészítheti a
saját mágiáját kizáró rúnatermet, ha rendelkezik a
megfelelő képzettségekkel. A Mana-pont igény
hasonló a fent leírtakhoz, az ott nem szereplő
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mágiafajták elleni védekezés 5 Mp / E
egységesen. A Szimpatikus kapcsolatot
ugyanúgy 33 Mp-ért hozhatják létre, mint a
varázslók.
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