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Az ital elkészítési módja nem túl 
bonyolult: tiszta forrásvizet némi 
könnyebben beszerezhető növénnyel 
elegyítve kell a kék hold fényébe 
tartani, és elvégezni a ráolvasást. Az 
Árnyak itala áttetsző, kékesszürke 
színű, állandóan hideg, és íztelen. 
Sötétben halvány kék fénnyel dereng. 

Éjkristály 

Típus: kellék 
Készítheti: árnymágus 
Mp: 50  
Hatóidő: végtelen  

Az éjkristály dolga a sötétség 
tárolása. A környezet SE-je tölthető 
bele, SE-nként 3 mp-ért. Egyszerre 
kell feltölteni, és a feltöltés csak akkor 
végezhető el, ha a kő teljesen kiürült. 
A kiürítés az Árnyékelnyelés 
varázslattal történik, azzal a 
különbséggel, hogy a kőben tárolt SE 
minden kockadobásért csökken 1-gyel. 
A kiürítés akár a legerősebb déli 
napsütésben is megtörténhet. 

Több Éjkristály egyidejű 
alkalmazása lehetséges, de nem 
praktikus, mivel ha egyet feltöltünk, 
mindet feltöltjük, és egyet kiürítve az 
összes többi ugyanúgy kiürül. 

A kő üres állapotban fehér, 
töltött állapotban kékesfekete, 
törékeny kristályszilánkokból áll. 

Bármilyen kristályos szerkezetű 
kő megfelel a célra, de mivel a hatás 
független az anyagtól, leggyakrabban 
egyszerű kősót alkalmaznak hozzá. 

 
 

Tapasztalati Úton Készített 
Varázstárgyak 

Mint tudjuk, az Árnymágusok 
csak felhasználói szinten űzik a mágiát. 
Azonban kiismerték a tárgykészítés 
módját is, így aztán felszerelhetik 
magukat saját maguk alkotta tárgyakkal. 

Ezek a tárgyak mágikus 
szempontból rendkívül egyszerűen 
működnek: egy létező árnymágikus 
varázslatot töltenek bele a tárgyba vagy 
italba, ami így képes arra, hogy 
megidézze azt. 

Lássuk a listát az Árnymágussal 
készíthető tárgyakról. 

Árnyak itala 

Típus: varázsital 
Készítheti: árnymágus 
Mp: 100  
Hatóidő: K6+3 kör  

Aki ezt az italt megissza, Elsőfokú 
Árnyékalakot ölt – amennyiben a 
környezet SE-je legalább 6. Ez az 
Árnyékalak mindenben megfelel az 
Árnymágiánál leírtaknak. 

Ha a környezet SE-je 6-nál 
kevesebb, a fogyasztó EGS-próbát dob 
annyi mínusszal, amennyivel kevesebb 
az SE mint 6. Ha ez sikeres, K6 Fp 
vesztéssel megússza, ellenben ha 
sikertelen, K3 Egs-et és Ake-t veszít, 
valamint 2k6 Fp-t. 
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A létrehozásához éjközép kell, és ekkor fel is 
töltődik 10 SE-vel. Feltölteni bármilyen SE-ben 
lehetséges, de max annyi SE tölthető bele, amennyi 
a környezeté. 

Éjpenge 

Típus: fegyver 
Készítheti: árnymágus 
Mp: 55  
Hatóidő: végtelen  

A fegyver, amiből Éjpenge készült, mágikus 
lett. Emellett az ilyen fegyverből létrehozható 
Árnypenge 5 Mp-ért. Ennek harcértékei és sebzése 
megegyezik az Árnymágiánál leírt Árnypengéjével, 
és erősíteni is ugyanúgy, ugyanannyi mp-ért lehet. 
Az egyetlen számottevő különbség az, hogy az ilyen 
Árnypenge harcértékeihez hozzáadható a mesterfokú 
fegyverhasználatból adódó bónusz. Éjpenge 
bármilyen egykezes fegyverből létrehozható, aminek 
nincs mágikus tulajdonsága. Az elkészítéséhez 
éjközép kell, és egy előzőleg 10 SE-vel feltöltött 
Éjkristály feláldozása. Az Éjpenge – legyen szó 
bármilyen fegyverről – élét homályos, fénytelen 
derengés veszi körül. 

 
 
 
 
 

Őrszemek áldása 

Típus: varázsital 
Készítheti: árnymágus 
Mp: 28  
Hatóidő: 2 óra  

Az Őrszemek áldása a felhajtójának az 
Éjjellátás varázslatot biztosítja, 2 órán 
keresztül. A varázslat minden szempontból 
megfelel egy 10 mp-ből létrehozott 
Éjjellátásnak: a látszólagos SE-t 6-tal 
csökkenti, a vakulás esélye pedig 46%. 

A varázsital hatását az árnymágus – az 
eredeti varázslattal ellentétben – nem tudja 
megszüntetni, az mindenképpen 2 órán át tart. 
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