
 

 

 
  

Varázstárgyak 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Szúró bot 

Alap: egy dárda vagy szigony 
Mp: 60  
Sebzés: 2K6+2 
Ár: 110-120 arany  

A lényege, hogy a fegyver elején 
maga a vas szúró vagy vágó felület 
láthatatlan lesz. Az ellenfél azt hiszi, 
hogy csak egy bot, s óvatlanabbá 
válik, ezért a meglepetés módosító itt 
is érvényes. Az első két támadásra jár 
a módosító. Ha eltörik a bot, 
megszűnik a varázslat. 

Eltűnő nyíl 

Alap: normál nyílvessző 
Mp: 23-46  
Sebzés: nyíl eredeti sebzése +K6 vagy 

2K6 
Ár: 40 arany / vessző  

A nyíl hegyére tintával viszik fel 
a rúnákat, így az a becsapódás után 
megszakad, s az elraktározott varázslat 
létrejön, ami itt tűzkitörés (ez lehet 1 
ill. 2 erősségű). Esőben nem tanácsos 
ezt a fegyvert használni. Viszont az 
áldozat sebe az égést követően nem 
fog olyan intenzitással vérezni, az 
eredeti sebzést követő vérzésnek csak 
a fele lesz érvényes (itt k3/kör). 
 

Suhanó 

Alap: egy középhosszú köpeny 
Mp: 102  
Sebzés: 2K10 
Ár: 1000-7000 arany  

A köpeny különlegessége, hogy 
lehet vágófegyverként és 
szúrófegyverként (!) is használható a 
mágiának köszönhetően. Elkészítésekor 
meg lehet határozni, hogy gondolati 
vagy szóbeli parancsra aktiválódjon. A 
rövidebb paranccsal (2 szegmens) a 
köpeny vége abbit keménységű 
vágófelületté válik, s a köpeny 
lendítésével vágást lehet ejteni a 
célszemélyen, akire vonatkozik a 
meglepetés harci módosító, hiszen ki 
várná egy köpenytől, hogy megvágja? 
Ha a hosszabbik parancsot gondolja 
vagy mondja az alkalmazó (4 
szegmens), akkor a köpeny eldobását 
követően átalakul egy dárdává, ekkor is 
érvényes a meglepetés. Ha eltalál valakit 
akkor 2K10 sebez, az azt követő körben 
visszaváltozik normál köpennyé. 

 Más varázslat nem alkalmazható 
a köpenyen, mert az azonnali mágia 
megszűnését eredményezi… 
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Árnyék íj 

Alap: valamilyen lőfegyver pl. nyílpuska 
Mp: 21 (quars)  
Sebzés: eredeti 
Ár: 3000 vagy 9500 arany  

A fegyver megfogása után az egész személyt s 
annak teljes auráját is árnyékká teszi… ami szinte 
teljes láthatatlanságot biztosit nappal is, de éjjel egy 
sötétebb sikátorban vagy házban tökéletes álca, csak 
az infra és ultralátás foghat ki rajta…A bonuszok: 
Rejtőzködés +60% és Lopózás +20% 

Heti egyszer lehet csak használni, akkor is 
maximum 4 percre. A sötét hold fordulóján viszont 
dupla ideig tart és a bonuszai is duplázódnak.  

A legendák, mesék és dalok alapján Yneven 
kb. 5 darab lehet ebből a fegyverből. Állítólag az 
Ikrek csináltatták ezeket a fegyvereket a 
bérgyilkosaik számára, de azok vagy kudarcot 
vallhattak, vagy a klán eltüntette őket, csak azt lehet 
tudni több nem megerősített forrásból, hogy a 
kilencek egyikénél, az árnyéknál van … 

Duyu Pengéje 

A manahálóból körönként 1 manapontot von 
el. 

Duyu legféltettebb kincse volt egész életében, 
ami azért elég hosszú idő volt.  

Legfontosabb tulajdonsága, hogy törhetetlen. 
Alapjában véve egy mesterkard, hófehér 
elefántcsont markolattal, mesterien megfaragva. A 
markolaton lévő faragás egymásba fonódó kígyókat 
ábrázol, melyek között rózsák vannak. A penge 
enyhén kékes színű, ami anyagából következik 
(kéklunír). A markolatban egy szép nagy Hematit kő 
van, mely mágikusan fel van töltve, így +60-at ad 
használója VÉ-jéhez. Emellett a kard pengéje tele 
van rúnákkal, aminek hatására a fegyver 4-es szintű 
Rúnakardként viselkedik. (+20 TÉ +20VÉ +8 KÉ +4 
Sebzés). A pengén elég feltűnő, hogy áttörések 
vannak. Ennek szerepe, hogy sokkal könnyebb tőle a 
fegyver, így könnyebb forgatni is.  

A következő értékek a már említett értékeket 
tartalmazzák! 

 
 
 
 
 

Ké: 20 
Té: 38  
Vé: 96 
Sebzés: K10+5 
Súly: 0,6 kg. 
Stp: 55 
Ár: 3000 arany  

Gyűjtőknek : megfizethetetlen!!! 

 Duyu keze 

Barna színű bőrkesztyű, szélén vörös 
brokátcsíkkal. A kesztyű gyakorlatilag 
elnyűhetetlen. Bárhol tartják, a por egyszerűen 
lepereg róla. Különlegessége, hogy viselőjének 
+1 Ügyességet ad mászásnál. 

Duyu Védelmezője 

Ez egy kis ezüst pecsétgyűrű, melynek 
tetején egy karcolt rózsa látható. A gyűrű 
mágikus pajzsot hoz létre viselője kezén, 
mintha csak egy nagy pajzsot tartana az illető a 
kezében, bár a pajzsnak nincs súlya, csak egy 
pajzs alakú kékes derengés látszik a gyűrű 
viselője keze körül. A gyűrűt minden nap max. 
3 órát lehet használni. Aktiválni a „Nyílj ki!” 
varázsszóval lehet, és ugyanígy meg is lehet 
szüntetni.  

Gyűrűk, medálok és tekercsek 
A varázstárgyak és ereklyék között a 

legelterjedtebbek a gyűrűk és tekercsek. Nem 
tudni, miért alakult ez így - talán 
"viszonylagosan" könnyebb elkészíthetőségük 
okán, talán kis helyigényük és egyszerű, 
könnyed használatuk miatt. A varázshasználók 
- mágusok és főpapok - előszeretettel 
ajándékoznak efféle mágikus holmikat 
követőiknek, olykor jutalomképp, máskor egy-
egy küldetés bevégzéséhez nyújtanak így 
segítséget. 

A kalandozó, ha ügyessége egy kis 
szerencsével párosul, többször is lelhet élete 
folyamán ilyen tárgyakat, sőt lehet, épp az ő 
számára készít majd egyszer valaki tekercset, 
gyűrűt. 
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Van azonban néhány igen fontos 
alapszabály, amit illik tudni használatuk, 
viselésük során. 

A gyűrűknek két fajtája ismeretes: az 
egyik (ritkább és értékesebb) korlátlan ideig 
használható, míg a másik típus csak 
meghatározott számú alkalommal. A 
második típusba tartozó gyűrűk töltete 
általában hét, kilenc, tizenegy, vagy 
huszonegy használatra elegendő - a kyr 
számmisztika szabályai szerint. 

Tudni kell azt is, hogy egy kézen 
legfeljebb egy mágikus tulajdonságú gyűrűt 
lehet hordani (azaz egy kalandozó 
mindössze két varázsgyűrűt viselhet úgy, 
hogy azok működjenek). Amennyiben 
egyetlen kézre több gyűrűt is húznánk, 
egyik sem fejti ki hatását. 

Megkülönböztethetjük a gyűrűket 
aszerint is, hogy hatásukat folyamatosan 
fejtik-e ki, avagy a kellő pillanatban 
aktivizálni kell őket. Ez utóbbi esetben a 
használathoz ismerni szükséges az 
aktivizáló módot, amely lehet bűvige, 
esetleg egy mozdulat (pl.: a gyűrűt kétszer 
körbe kell fordítani az ujjon), netán 
gondolati parancs, ami pszivel adható ki. 

Gyakran előfordul persze, hogy a 
kalandozó találta, "szerezte" a gyűrűjét, és 
fogalma sincs, mire és hogyan kell 
használni. Ilyenkor megint két lehetősége 
van. Az egyik, egyszerűbb, ám jóval 
kevesebb sikerrel kecsegtető és olykor 
veszedelmes mód, ha önmaga kezdi 
próbálgatni. Másik lehetősége, hogy keres 
valakit, aki mágia segítségével azonosítani 
tudja a gyűrűjét. Erre a papok és 
boszorkányok képesek csupán. A papok is 
több utat járhatnak: vagy Tárgyazonosító 
mágiát használnak, vagy Transz varázslatuk 
segítségével próbálnak közvetlenül az 
istenüktől segítséget kérni (ezt csak ritkán, 
nagyon nagy szükség esetén teszik meg, ha 
valami okból egyéb kísérleteik kudarcba 
fúltak). 

A boszorkányok Eredetkutatás nevű 
varázslatukkal képesek tökéletes 
bizonyosságra jutni, amennyiben a tárgy 
erőssége nem haladja meg a 100-at. 
Amennyiben a tárgy erőssége ennél 

nagyobb, úgy a boszorkány mágiája csődöt mond. 
Azoknál a varázstárgyaknál, ahol külön nincs 

leírva, a tárgy erőssége 90. 
A tekercsek néhány dologban különböznek a 

gyűrűktől, noha alapvető működési és használati 
elveik megegyeznek. Tekercset akárhányat hordhat 
magánál a kalandozó, ám egyszerre csak egyet képes 
használni. A tekercsek sosem hordozhatnak állandó 
mágiát (kivételek az ereklyék): egy, három, hét, 
vagy tizenegy töltetük lehet. A töltetek kisütése 
között legalább fél órának el kell telnie, közvetlenül 
egymás után nem használhatóak a felszabaduló 
mágikus energiák. 

Aktivizálásuknak három módozata ismert: a 
pecsét feltörése, a tekercs kigöngyölése, és a szöveg 
felolvasása. 

A pecsét feltörése a legegyszerűbb, érthető, 
hisz elég egyetlen kis mozdulat és a tekercs hatalma 
működésbe lép. 

(A feltörés 1 szegmens alatt végrehajtható). 
Kigöngyöléskor a tekercset teljes felületében 

ki kell hajtogatni, s arrafelé mutatni, amerre hatni 
szeretnénk vele. Hátráltató tényező azonban, hogy 
hatását csak akkor fejti ki, ha valaki megpillantja - 
tehát az alanynak látótávolságon belül kell lennie, s 
jó fényviszonyok szükségeltetnek. (A kigöngyölés 5 
szegmenset vesz igénybe.) 

A tekercs felolvasása kissé hosszadalmasabb 
(1 kör), azonban hatását mindenképpen kifejti. A 
felolvasásnak egyetlen feltétele van: a tekercs 
használójának olvasnia kell azon a nyelven, amin a 
tekercs íródott. A szöveg általában rövid mágikus 
formula, amit bárki könnyedén ki tud ejteni, s 
szerepe csupán az, hogy felszabadítsa a rúnákba zárt 
hatalmat. 

A tekercsek mágikus azonosítására ugyanazok 
a szabályok érvényesek, melyek a gyűrűkre is 
vonatkoznak. 

Az értéknél megjelölt ár a szabadpiaci árat 
jelöli, azonban csak viszonyítási alap, a KM kedvére 
eltérhet ettől felfelé. 

Gyűrűk 

Mágikus tulajdonságú gyűrűket csak és 
kizárólag aranyból, mithrillből és élő fémből lehet 
készíteni. Persze gyakorta előfordul, hogy a gyűrű 
készítője próbálja álcázni ékszerének mágikus 
voltát, s ezért különböző módon elszínezi a már kész 
tárgyat, ám ez a fenti tényen mit sem változtat. A 
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gyűrűk azonosításakor ugyancsak jó támpontot 
adhat, hogy az állandóan működő gyűrűkbe 
valamilyen tiszta drágakövet kell foglalni, míg a 
csak töltettel rendelkezőknél ez nem követelmény. 

A védelem gyűrűje 

Típus: állandó 
Hatásmechanizmus: folyamatos  
Erősség: 105 
Ár: 1500 arany  

Három egymásba fonódó aranykarika, 
melynek közepébe egy legalább borsónyi méretű 
rubint ágyaztak. Hatását azonnal kifejti, amint valaki 
az ujjára húzta, és mindaddig megőrzi, míg 
hordozója le nem veszi. A legismertebb gyűrűket 
úgy készítették el, hogy csak valamely Jellem 
képviselőin segítsenek, ha más jellemű próbálja 
használni őket, nem aktivizálódnak. 

Viselőjének Egészsége megnő 1 ponttal, 
Méregellenállásához +2-t adhat, és VÉ-je is nő 10-
el. Amennyiben a gyűrű viselője Védekező Harcba 
megy, a VÉ +15-el nő, és nem kell Állóképesség 
próbát dobnia, ha ÉP-inek száma négy alá csökken, 
és nem ájul el, ha elfogynak az FP-i. 

A légiesség gyűrűje 

Típus: 21 töltet 
Hatásmechanizmus: gondolati parancsra működik  
Erősség: 120 
Ár: 900 arany  

Mithrillből kovácsolt vastag karika, amelybe 
topáz lapkákat illesztettek. Igen feltűnő és nehezen 
összetéveszthető gyűrű, mert a topáz lapocskákat 
nem szabad semmivel sem elrejteni. Hatását 
huszonegy ízben képes kifejteni, egy alkalommal 
legfeljebb negyed órán keresztül. Hordozójának 
gondolati parancsára aktivizálódik és ugyancsak a 
gondolati parancsra szünteti be hatását. Amennyiben 
az egy töltetnél meghatározott negyedórán belül nem 
„kapcsolják ki”, automatikusan belekezd egy újabb 
töltet felhasználásába. Ha egy töltetet elkezdtek 
használni, hiába állítják le a hatóidőn belül, a töltet 
mágikus energiái szertefoszlanak, azaz legfeljebb 21 
alkalommal fejti ki hatását, egy-egy alkalommal 
maximum negyed óráig. 

Bezártság tekercse 

Készítheti: boszorkány 
Mp: 40  
Ár: 1 ezüst  

Egyszerű varázstárgy, mégis hatásos 
lehet, talán még életek megmentésére is 
alkalmas lehet. A boszorkány speciális 
szertartással készíti el a tekercset. Egyfajta 
transzba esik, miután korommal karcolatokat 
rajzol egy tekercsre. Ezután a korom már nem 
mosható le róla, bár a tekercset egy egyszerű 
széttépéssel megsemmisíthetjük (de minek!). 

A boszorkány ezután kimondja hangosan 
azt a varázsszót, melynek hatására a tekercs 
később aktivizálódik. 

Mikor elkészült a tárgy, rendszerint 
hamar ki is kerül gazdája keze alól, ugyanis a 
boszorkánynak nemigen lehet szüksége rá. Az 
áruért cserébe csengő aranyakat, vagy más 
varázstárgyakat ajándékoznak a 
boszorkánynak. Többnyire tolvajklánokban 
célszerű ilyeneket készíteni, és odaajándékozni 
magasabb szintű tolvajoknak, fejvadászoknak. 

A tekercshez tartozó varázsszót hangosan 
kell kimondani, miközben a tekercs a 
kezünkben van. Ezután a boszorkányok Retesz 
nevű varázslata fejti ki hatását, csak az ott leírt 
értékek módosulnak némiképp. A tekercstől 20 
méter sugarú körben minden ajtó becsukódik, 
és egyben be is záródik. Az ajtókat megfelelő 
kulccsal ki lehet nyitni. 

Kastélyokban, erődökben hasznos lehet, 
ha a karaktert egy hordányi harcos üldözi, és 
egy kicsit le szeretné lassítani őket. 

Megtorló tekercs 

Készítheti: boszorkánymester, boszorkány, 
varázsló 

Mp: 40  
Ár: 1 ezüst  

A tekercs gyakorlatilag egy csapda, mely 
hívatlan kíváncsiskodókat hivatott elriasztani, 
vagy akár az örök vadászmezőkre küldeni. 
Minden valamirevaló magiszter tart magánál 
ilyet, az íróasztalán, vagy más hivalkodó 
helyen, szinte csalogatva a nem kívánt 
látogatókat, hogy nyissa ki azt. 
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A tekercset kinyitók kellemetlen 
élményben részesülnek. Ugyanis elemi erő 
tör ki a tekercsből, egyenesen a tekercset 
fogó személy felé. Az áldozat azonnal 
elszenved 3k6+4 Sp-t. Ez csak őt érintő, a 
körülötte lévő tárgyakban, személyekben 
nem tesz kárt. 

Használata folyamán, a gyűrű 
hordozója III. fokú légies állapotba kerül 
(lásd. Természetes Anyag Mágiája, 
Légiesség.) 

A pusztító tűz gyűrűje 

Típus: 21 töltet 
Hatásmechanizmus: gondolati parancsra 
működik  
Erősség: 120 
Ár: 900 arany 
Készítheti: varázsló, boszorkánymester, 
tűzvarázsló, boszorkány 
Mp: 73  

Aranyból kovácsolt vastag karika, 
amelybe rubin lapkákat illesztettek. Igen 
feltűnő és nehezen összetéveszthető gyűrű, 
mert a rubin lapocskákat nem szabad 
semmivel sem elrejteni. Hatását huszonegy 
ízben képes kifejteni, egy alkalommal 
legfeljebb negyed órán keresztül. 
Hordozójának gondolati parancsára 
aktivizálódik és ugyancsak a gondolati 
parancsra szünteti be hatását. Amennyiben 
az egy töltetnél meghatározott negyedórán 
belül nem "kapcsolják ki", automatikusan 
belekezd egy újabb töltet felhasználásába. 
Ha egy töltetet elkezdtek használni, hiába 
állítják le a hatóidőn belül, a töltet mágikus 
energiái szertefoszlanak, azaz legfeljebb 21 
alkalommal fejti ki hatását, egy-egy 
alkalommal maximum negyed óráig. 

Hatása megegyezik a tűzalak nevű 
boszorkánymesteri varázslattal. Egyes 
források szerint léteznek egyéb őselemeket 
megformáló gyűrűk is. 

 
 
 
 

Hatalom gyűrűje 

Típus: spec. 
Hatásmechanizmus: gondolati parancsra működik  
Erősség: spec. minimum 90 
Ár: 2500 arany 
Készítheti: varázsló, boszorkánymester, 

tűzvarázsló, boszorkány, bárd 
Mp: 93  

Ezt az igen érdekes gyűrűt Toron nagyjai 
hagyták az utókorra. Amennyiben fejvadászaik 
egyedül vagy megfelelő mágikus támogatás nélkül 
indultak küldetésre akkor használták ezt a gyűrűt. A 
gyűrű képes magába zárni bármely boszorkány ill. 
boszorkánymesteri ill. Bárd ill Tűzvarázslói 
varázslatot, ha max. mana pontja megengedi. 

A max. mana meghatározása csak a készítőtő 
társától Bm Boszorkány Stb.) függ, mivel 
megegyezik annak max. manapontjával. Egyszerre 
több varázslat is lehet a gyűrűben, de a fentebb leírt 
korlátokat betartva. A varázslat annyi idő alatt 
aktivizálódik mintha hagyományosan hozták volna 
létre. A varázstárgy E-jét mindig annyival növeli a 
belézárt varázslat amennyi MP-ből azt létrehozták. 
A varázslatok az életre hívást követően kiröppennek 
a gyűrűből, újratöltésükhöz a készítők kasztjából 
szükséges valaki. 

Látógyűrű 

Típus: 11 töltet 
Hatásmechanizmus: mozdulatsorra aktiválódik  
Erősség: 88 
Ár: 750 arany  

Vékony, rúnákkal díszített aranykarika, 
melyben két-három smaragdszilánkot foglaltak. Két 
jobbra fordítás a gyűrűsujjon aktivizálja a mágiát, 
míg egyetlen balra fordítás megszünteti a hatását. 
Tizenegy töltetét a fentebb (A légiesség gyűrűjénél) 
leírt módon lehet felhasználni. 

A gyűrű hatása igen közkedvelt, viselőjét 
negyedóra időtartamra az ultralátás képességével 
ruházza fel.  

Figyelem! Amennyiben a gyűrű hordozója 
több, mint három töltetet használ fel, 35% esélye 
van arra, hogy megvakul. Ez az esély minden 
további töltet felhasználásakor +10%-al nő. 
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Képesség gyűrű 

Típus: állandó 
Hatásmechanizmus: folyamatos  
Erősség: 98 
Ár: 1500 arany + annyi karát általános drágakő, 

amennyivel növel a gyűrű 
Készítheti: varázsló 
Mp: 53+10 / 1 képesség E  

E gyűrű a feketemágia egy mellékterméke, 
mivel az elkészítéséhez élő ember vére 
szükségeltetik (szellemi képesség esetén tudattal 
rendelkező lélek is jó). Az alanynak a varázslat 
végrehajtása előtt szükséges elaltatni a lelkét, majd 
az így kapott egyed főképességei börtönözhetőek az 
adott varázstárgyba. Figyelem: az elorzott képességű 
lény nem feltétlen hal bele a manipulációba, de élete 
hátralévő részén „fogyatékosan” kell élnie. Az így 
kapott gyűrű az adott képességet akár a faji 
maximum fölé is emelheti. Egy gyűrű csak egy 
képesség növelésére képes. Érdekesség hogy a 
módszert Shadonban is alkalmazzák halálra 
ítélteken, hisz képességeinek a kárpit túloldalán már 
nem veheti hasznát úgysem szerencsétlen pára.  

Láthatatlanság gyűrűje 

Típus: 21 töltet 
Hatásmechanizmus: mozdulatsorra aktiválódik  
Erősség: 98 v. spec. 
Ár: 900 arany ill. spec. 
Készítheti: varázsló v. ősmágia használó 
Mp: 93 v. 1 od/15 mana 

A gyűrű mithrillből formázott ötszög külsejű 
tárgy. Hatása megegyezik a láthatatlanság 
köpenyével, kivétel a töltetek száma, ezért nem is 
térünk ki rá bővebben. A másik, ősalapú varázstárgy 
ennél jóval érdekesebb és értékesebb tárgy. Az OD 
alapú gyűrű ugyanis lehetővé teszi a mana alapú 
varázstárgyak láthatatlanná tevéset is. A felhasználó 
testén kívül annyiszor 15-manapontnyi varázstárgyat 
tehet láthatatlanná ahány OD pontból a gyűrűt 
felépítették. Ezek a gyűrűk a legtöbb esetben 
élőfémből készülnek, ezért olykor bizony 
„megmakacsolhatják” magukat. Az elkészített 
gyűrűnek minden esetben jelleme van, ezek után a 
gyűrű is választhat azonos vagy hasonló jellemű 
hordozót. 

Még mi előtt valaki őrületbe kergetné 
KM-jét, hogy már pedig neki ez KELL, jobb ha 
elmondjuk, az efféle tárgyak igen ritkák és 
gazdáik se egyszerű utcakölykök. 

Lélekorzó 

Típus: ? 
Hatásmechanizmus: gondolati parancsra 

működik  
Erősség: 90 
Ár: 900 arany 
Készítheti: varázsló v. boszorkánymester 
Mp: 93  

Eme ékszer a Dzsad varázslók keze 
munkáját dicséri. A gyűrű képes egy halott 
lelkét magába zárni a halál pillanatában. Ehhez 
a halál pillanatában az áldozathoz kell érnie a 
gyűrűnek. Senkinek sem kell ecsetelni, milyen 
jól jön ez az ékszer, ha a gyilkos nem akarja 
hogy személyére fény derüljön az áldozat lelkét 
megidézve. Sok esetben eleve garrotként 
gyártják a gyűrűt, de létezik kardba illeszthető 
változata is. A gyűrűbe egyszerre 1 lélek 
zárható, 

Kieresztése szintén gondolati parancsra 
történik. Összesen 6-szor használható 

Medálok 

Látómedél 

Típus: 21 töltet 
Hatásmechanizmus: folyamatos  
Erősség: 105 
Ár: 1300 arany 
Készítheti: varázsló v. elf megtartó (min. 16-os 

érzékeléssel) 
Mp: 73+10 / 10 Cé  

A medál a látásra van hatással, 
felhasználója amíg a gyűrű aktív a viselője 
látása 2x élesebb az alapállapotnál, 
érzékeléséhez annyi adódók ahányszor 10CÉ-t 
ad a medál. A varázsló legfeljebb akkora 
hatalmú amulettet tud készíteni amennyivel 16 
felett van az érzékelése. 1 töltet 15 percig 
biztosítja a fentebb leírt előnyöket, utána a 
medált újra aktiválni kell. 
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Az ősök árulása 

Típus: spec. E/töltet 
Hatásmechanizmus: spec.  
Erősség: 145 
Ár: 2000 arany 
Készítheti: varázsló 
Mp: 63+20/E  

A különleges név különleges tárgyat 
rejt maga mögött. A tárgy leírását egy aquir 
korcs hozta a külvilágra, hogy miért tette 
soha nem derült ki. De a tény, tény maradt 
hogy, a könyv az utódfajok kezébe került. A 
másik kérdés is nyitva maradt hogy az 
aquirok miért készítettek mana alapú 
varázstárgyakat. A több mint negyven 
varázstárgyat tartalmazó könyv egyetlen 
példányát az inkvizíciós szék indexre 
tetette. Belőle ez az egy varázstárgy leírása 
került ki Domir mester munkájának 
köszönhetően, aki miután végzett 
munkájával szó szerint darabokra hullott. 
Az aquir védőmágia a másolatokon is kifejti 
hatását, ezért a varázslónak munkája 
végeztével asztrál próbát kell dobnia. 
Amennyiben elvéti egy nemes nyelven 
elhangzó csontrombolással kell 
szembenéznie, ha több mint 5-tel véti ez a 
hatás titkos nyelven fog megnyilvánulni. A 
készítőnek szükséges az aquir nyelvet 
mesterfokon beszélnie. A medalion képes 
az aquir hatalomszavak korlátolt 
semlegesítésére ugyanúgy mint pl. egy 
ínfonat. Egész Yneven talán 10 leírás lehet 
készítésének módjáról, ezért akár külön 
kalandot is megér egy ilyen medál 
elkészítése. 

Az elme szabadsága 

Típus: tudati 
Hatásmechanizmus: gondolati parancsra 
működik  
Erősség: 90 
Ár: 850 arany 
Készítheti: varázsló 
Mp: 103  

Az apró medalion Pszi pontokat képes 
tárolni akár csak a lapis lazuli nevű kő. 

Hátránya ahhoz képest hogy összesen 9 alkalommal 
használható. A pontok betöltése 90-körös meditációt 
igényel, Míg kivétele 6 Körbe telik. A kilenc 
használat után egyszerűen porrá omlik.  

Tekercsek 

A tekercseket általában papiruszból, vagy 
fiatal állat különlegesen cserzett bőréből készítik. 
Már maga az alapanyag előkészítése is nagy 
elővigyázatosságot és a mágikus tanokban való 
jártasságot igényli. Az megtisztított és kellőképp 
preparált anyagra tintával írják fel a varázsjeleket és 
rúnákat, ezek lesznek a mágia hordozói. A tinta is 
különleges, a hatás elérését segítő drágakő finomra 
őrölt porát kell belekeverni. 

A tekercsek egyetlen komoly hibája, hogy 
megsérülésük (szakadásuk, égésük, kilyukadásuk) 
esetén azonnal kifejtik hatásukat. Ezt ráadásul 
kontrollálhatatlanul teszik, és úgy, hogy minden 
töltetük egyszerre szabadul fel. 

A megsemmisítés tekercse 

Típus: 1 töltet 
Hatásmechanizmus: pecsét feltörése  
Erősség: 104 
Ár: 600 arany  

Barnára pácolt papirusz tekercs, melyen jól 
látható a fekete, kénsárga, vagy bíborszín pecsét. A 
tekercs feltörésekor 15k10 Sp veszteséget okozó 
mágikus robbanás pusztít a 8 méter sugarú körben. 
A tekercs hordozója védett a robbanástól, azonban 
rajta kívül mindenki más sebződik, és a tekercs is 
megsemmisül. Hírlik, hogy egyes toroni 
boszorkánymesterek elkészítették a Megsemmisítés 
tekercsének olyan változatát is, amely 25k10 Sp-nyi 
robbanást képes előidézni, 30m sugarú körben, ám 
nem kíméli a tekercs felhasználóját sem. 

A karaktereknek 3% az esélyük, hogy a 
megtalált tekercs épp ebből a fajtából való. 

A légelementálok szólító tekercse 

Típus: 3 töltet 
Hatásmechanizmus: felolvasás  
Erősség: 110 
Ár: 4000 arany  

Fiatal gödölye bőrére tetovált nagyhatalmú 
varázstekercs, melynek színe minden esetben égkék, 
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s általában smaragdszínű selyemkötéllel kötik át. 
Felolvasásakor Levegő elementál harcos jelenik 
meg, és harminc körön keresztül teljesíti megidézője 
parancsait. A Levegő elementálok nem kedvelik a 
Halál jelleműeket, ezért, ha a megidéző ilyen 
jellemű, a parancsait csak vonakodva, késlekedve 
teljesítik, s mindig megpróbálják szavait kiforgatni, 
megtalálni azt a módot, ahogyan a legkevésbé 
hasznos a cselekedetük. 

A félelem tekercse 

Típus: 7 töltet 
Hatásmechanizmus: kigöngyölítés  
Erősség: 80 
Ár: 800 arany  

Feketére cserzett óriáskígyó bőre, melyre 
vérvörös színnel a rettegés rúnáit rótták. Kigönyölés 
után azonnal kifejti hatását, aki megpillantja 
Asztrális ME-re jogosult 80-as erősítés ellen. Ha 
ME-je sikeres, a tekercs nincs rá hatással. 
Amennyiben elvéti AME-jét, a boszorkány Rettegés 
varázslatánál leírtak érvényesek. A tekercs akkor is 
kifejti hatását, ha infra- vagy ultralátással néznek rá. 
A mágia 6 körön keresztül érvényesül. 

Amennyiben a tekercs megsérül, és a hét töltet 
egyszerre szabadul fel, úgy a látótávolságon belül 
állók 160 erősség ellen kell AME-t tegyenek, mely 
elvétése esetén visszavonhatatlanul megőrülnek és a 
boszorkánymesteri Agyhalál és Sötétté gyalázás 
hatásai érvényesülnek rajtuk. 

Ereklyék 
Az ostobák mindent megadnának érte, a 

bölcsek semmit 
 
- Egy ereklyét?! Nem! Szó sem lehet róla. Van 

fogalmad arról, hogy micsoda hatalmak őrzik? De 
még ha meg is szerezzük... Ezeknek az átkozott 
holmiknak saját lelke van! Ha az őrzőkkel el bánunk 
is, az a dolog tesz majd róla, hogy ne legyen benne 
köszönet... 

- Hát persze. Hatalmat ad, nagy hatalmat. De 
soha nem szabadulunk meg tőle. Én nem akarok egy 
francos tárgy szolgája lenni, bármekkora hatalmat 
jelent is. Különben is csak egy valakié lehet. Csak 
nem fogunk tíz év után összeveszni egy mocskos 
koronán! 

- Még hogy nekünk rendeltetett?! Te 
megvesztél! Menj egyedül, én maradok. Érzed a 
közelségét? Szólít? Akkor eredj! 

- Micsoda? Hogy az átruházási 
szertartáshoz egy félelfre van szükség? Keríts 
magadnak más bolondot! Menjünk vissza 
Erionba, ha ez a vágyad. Az alatt a két hónap 
alatt talán megjön a józan eszed... 

- Tessék? Ezt nem mondtad komolyan?! 
Hogy a szertartáshoz elég egy félelf feje...? Az 
ilyen ocsmány tréfákat nem tűröm...! 
Ah...arghhh...aaaa... 

P.sz. 3694. Ediomad  
 
Nem könnyű ereklyékkel ellátott 

csapatnak mesélni, így érdemes több 
alapszabályt is figyelembe venni. A leírt 
ereklyén kívül persze bárki kitalálhat újakat, ám 
az ilyesfajta tárgyakat mindig nagy 
gondossággal kell "megálmodni". Az ereklyék 
igen nagy hatalmú varázstárgyak, amiket magas 
szintű varázslók, papok készítettek valamely 
külső létsík egyik teremtményének 
segítségével. Ez igen fontos megkötés, mert 
legyen bármekkora hatalmú egy varázstárgy, ha 
elkészítésében nem működött közre nem evilági 
lény, akkor nem minősül ereklyének. Minden 
ereklyéből csak egyetlen darab létezik, hacsak a 
leírás másképp nem rendelkezik. Olyankor, ha 
több példány is készült a tárgyból, valószínű, 
hogy a teljes hatalmát csak a tárgyak együttes 
elhelyezésekor lehet használni. 

Az ereklyéket igen nehéz, olykor 
lehetetlen megsemmisíteni az Elsődleges 
Anyagi Síkon, elpusztításukra ott van 
legnagyobb esély, ahonnan a készítésénél 
közreműködő lény származik. 

Minden ereklyére egyformán 
vonatkoznak az alábbi szabályok: 

• Mágikus ellenállásuk 100%, ami azt 
jelenti, hogy semmiféle mágia nem fejti 
ki rájuk hatását Yneven. 

• Egoval rendelkeznek, melynek értéke 
50 és 100 Ego pont (EP) között 
váltakozik. 

• Jellemmel rendelkeznek. 
• Háromféle kommunikációs forma közül 

legalább az egyikkel bírnak.  
A három kommunikációs forma:  
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1. Emocionális - érzelmeket 
sugároznak hordozóiknak, némelyik igen 
finoman árnyalva.  

2. Telepatikus - gondolati úton 
történő közlés, általában a hordozó fejében 
megszólaló hang formájában, ritkábban a 
hordozó agyában olyan gondolatok 
fogannak meg, amiket az ereklye sugall, ám 
a hordozó úgy gondol rá, mintha saját ötlete 
volna.  

3. Beszéd - az ereklyék a 
legkülönfélébb nyelveken tudhatnak 
beszélni, ez leginkább azon múlik, hogy 
készítője milyen nyelvet beszélt, illetve, ha 
lelket zártak az ereklyébe, az eredetileg 
milyen nyelveket ismert. 

Könnyen előfordulhat, hogy az 
ereklye és hordozója közt nézeteltérés 
alakul ki, ilyenkor az Ego dönti el, hogy mi 
történik. A hordozó(karakter) Egóját a 
következőképpen számolhatjuk ki: 

Ego = Akaraterő * 2 + Intelligencia + 
Asztrál 

Amennyiben a hordozó Egoja 
legalább 10-zel nagyobb, úgy az ereklye 
mindenben követi hordozója parancsait és 
segít neki. Ám ez nem jelenti azt, hogy 
minden tettel feltétlenül egyetért vele. 
Amennyiben jellemük ellentétes, az ereklye 
törekedni fog rá, hogy megszabaduljon 
hordozójától, az elveszítse őt, vagy ellopják 
tőle - lehetőleg olyan valaki, akinek kisebb 
az Egoja, így a tárgy uralni tudja. Persze 
egy ereklye lehet hűséges is hordozójához, 
ám ez csak abban az esetben valószínű, ha 
jellemük megegyezik, s a hordozó 
ténylegesen intelligens lényként bánik vele: 
kikéri és meghallgatja véleményét, ad 
tanácsaira, figyelembe veszi szempontjait, s 
nem használja ki állandóan Egojából 
következő uralmát. 

Ha az ereklye Egoja nagyobb, 
akárcsak 1 ponttal is, úgy a helyzet 
fordított. Az ereklye mindenben uralja 
hordozóját, az azt teszi, amit az ereklye 
sugall vagy parancsol neki, az ereklyétől 
nem képes megszabadulni akarattal. A 
hordozó tudatában lesz szolgai helyzetének, 
s minden cselekedetének - ez persze 
irtózatos lelki teher, különösen, ha tárgy 

olyan cselekedetekre kényszeríti, ami ellentétes 
jellemével. Az összefonódás az ereklye és hordozója 
között egyre mélyül, s minden öt, együtt töltött év 
elteltével 10%-al nő az esélye, hogy ha az ereklye 
elkerül a hordozótól, úgy az ebbe belepusztul. Az 
ereklyét a hordozójával mindig egy különleges 
mentál-fonál köti össze, amely csak Mentál Szem 
diszciplínával érzékelhető. Ez a mentál-fonál 
automatikusan kialakul, ha egy ereklye hordozóra 
lel, azaz, ha egy élőlény megérint egy ereklyét. A 
kezdetekkor csak úgy lehetséges a mentál-fonál 
megtapadása ellen védekezni, ha a karakter tisztában 
van, hogy ereklyével van dolga, koncentrál arra, 
hogy nem akar a hordozó lenni, és sikeres Akaraterő 
próbát hajt végre. Ilyenkor annyi mínusszal kell 
számolni, amennyi a két Ego közti különbség. Ha az 
Akaraterő próbát a karakter elvétette, még mindig 
esélye van, ha megfelelő nagyságú Mentális 
Mágiaellenállással rendelkezik. Az ereklye ugyanis 
az Egoja plusz 2k10 erősségű mentálmágiával 
próbálja a mentál-fonalat odakötni jövendő 
hordozójához. Ha az első próbálkozása sikertelen, 
tovább nem igyekszik, ám ekkor a karakternek soha 
többé nem lehet esélye, hogy az ereklye hordozójává 
váljon. A későbbiekben a mentál-fonál (az 
közönséges mentál-fonállal ellentétben) csak egyféle 
képpen szakítható el: egy olyan akaratközpont 
írással, melynek erősítése több mint duplája az 
ereklye EP értékének. Ilyen esetben természetesen 
fennáll a fentebb említett veszély, azaz, hogy a 
hordozó nem éli túl a mentál-fonál elszakadását (az 
ereklye elvesztését). 

Abban az esetben, ha a hordozó Egoja 
kevesebb, mint 10-zel nagyobb állandó mentális 
küzdelem alakulhat ki. Ha az ereklye és hordozója 
jelleme megegyezik, úgy esély lehet, hogy egy-egy 
ügy kapcsán megegyezzenek, s az ereklye azt tegye, 
amit hordozója kíván. Persze ez esetben is számít, 
hogy a hordozó miképp viselkedik az ereklyével 
(lásd feljebb). Ha azonban jellemük ellentétes, 
minden esetben mentális párbajban dől el, hogy 
melyikük akarata érvényesül. Ez úgy történik, hogy 
a hordozó (karakter) dob k10-zel. Ha a dobás 
eredménye kisebb, mint a két Ego közti különbség, 
úgy a hordozó akarata érvényesül, ha nagyobb, 
akkor az ereklye uralja időlegesen a hordozót. Ez az 
uralom azonban mindig csak egy-egy jól 
meghatározható cselekedetre terjed ki, a következő 
cselekedetnél újra hasonló módon döntik el, hogy ki 
érvényesüljön. 
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Ez azonban egy kard esetében nem jelenti azt, 
hogy minden csapásnál el kell dönteni, hogy 
hajlandó-e harcolni az ereklye vagy sem - általában 
hajlandó, hacsak hordozója nem haragította magára 
valamivel, vagy nem olyan valaki ellen akarják 
használni, aki bármily okból fontos az ereklyének. 
Ráadásul nem mindig a hordozó kezdeményezi az 
ereklye használatát - sűrűn előfordul, hogy az 
ereklye szándékozik valamit csinálni, vagy 
csináltatni hordozója segítségével. Természetesen 
ilyenkor is fenti szabályok érvényesülnek. 

Kalandmester! 
Ha ereklyéket szősz a történetedbe, mindig 

ügyelj arra, hogy egy csapatban egy ereklyénél ne 
legyen több. Miután minden tárgyból csak egy 
létezik (kevés kivételtől eltekintve), pontosan 
vezesd, hogy az ereklye éppen kinél van, még 
véletlenül se találhassa meg más. Ha kalandodba 
olyan valaki szándékozik beállni, akinek más KM-
nél szerzett ereklyéje van, gondosan mérlegeld, hogy 
a te Yneveden az a tárgy nincs-e ismert személynél, 
vagy helyen - ha igen, úgy a jövevényt ne engedd az 
ereklyével beállni a játékba, vagy találd ki a te 
univerzumodban is hihető módon, hogy hogyan 
került hozzá. 

Mielőtt bárkinek megengednéd, hogy 
ereklyéje legyen, gondosan mérlegeld a 
következményeket - az ereklye egyszerre áldás és 
átok. Egy karakter egész életét meghatározza, ha 
ereklyéhez jut - olyan hatalommal ruházhatja fel, 
amire Ynev minden táján felfigyelnek, s lesznek 
olyanok, akik nem örülnek egy ereklye 
előkerülésének, egy új Hatalom felbukkanásának. 
Így azután sokan fognak vadászni a karakterre, ha az 
nem kellőképp óvatos, és ostobán dicsekszik 
szerzeményével. Különösen veszedelmes ez, ha 
alacsony szintű karaktert jutatsz efféle tárgyhoz - ezt 
nagyon nem tanácsolnám. Ilyesmit csak nagyon-
nagyon indokolt esetben tehetsz, s akkor sem 
szerencsés. Egy karakter valahol 11 és 15 TSZ 
között érett meg egy ereklyére, előbb nem nagyon. 
Az pedig, hogy egy karakternek több ereklyéje is 
legyen, szinte kizárt. Ha mégis efféle történne, 
ügyelj, hogy az ereklyék csak azonos jelleműek 
lehetnek, különben a lehető leghamarabb 
elpusztítják hordozójukat.  

Yneven közel nyolcezer ereklyét tartanak 
számon a bölcsek, s kit tudja, hány lehet még, 
melyeket senki sem ismer. A leghíresebbeknek 
gyakran a története és hatalmuk mibenléte is 

köztudott, megint másoknak a feltalálási helye 
sem titok, és jó néhánynak ismert a gazdája is. 
De legszámosabban mégiscsak az ismeretlenek 
vannak, s ezek a legveszedelmesebbek is. 
Ereklyével kapcsolatban a nemtudás sokszor a 
halállal egyenlő, vagy még valami rosszabbal... 

Az alant következő ereklye híresnek híres 
ugyan, de tulajdonságai, lelőhelye, esetleges 
gazdája mibenlétét, hollétét és kilétét sűrű 
homály fedi. 

Cadwini korona 

A Káosz évezredei alatt került Ynevre, 
valószínűleg egy másik síkról. Csillogó lilaszín 
fémből készült egyszerű fejpánt, melynek 
homlokfelőli részén öklömnyi rubin foglal 
helyet. Híre sokfelé eljutott, mert a Dawa 
Birodalom virágzása alatt több hordozója is 
akadt, s a róluk szóló legendák legtöbbje 
fennmaradt. Hatalma óriási, ám használata 
igencsak veszedelmes. Hordozójának minden 
pszi-pajzsát megkétszerezi, s az asztrális 
mágiával szemben (legyen annak bármekkora 
az erőssége) immunitást ad. Naponta háromszor 
képes 100 E erősségű őrületet kelteni, és 
naponta egyszer képes a Lélekrablásra. A 
Lélekrablás képes bármely élőlény lelkét 
kiszippantani testéből (70 erősítésű, 
mentálmágiának minősül), és a rubinba zárni. 
Ezek a lelkek a korona rabjai lesznek, s 
bármikor szolgálatába állnak. A lelkek több 
formában is megjelenhetnek. Hogy éppen mely 
formát öltik fel, kockadobással döntendő el, az 
alábbi táblázat alapján:  

1-60 Halott Lélek 
61-81 Kóbor Lélek 
82-88 Árny 
89-96 Fantom 
97-00 Ragályhalál 
 

Ego: 93 
Jellem: káosz  
Kommunikáció: emocionális és telepatikus  

A korona állandóan éhes lelkekre, célja, 
hogy minél több, minél hatalmasabb lelket 
magába ragadhasson. Egyszerű pórok, tudatlan 
harcosok, közemberek lelkét semmire sem 
becsüli, épp ezért hordozóját mindig arra 
ösztönzi, hogy megfelelő áldozatokat szerezzen 
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neki. Szóbeszéd járja, hogy legutóbbi 
hordozója Ediomadban veszett oda, ám ezt 
senki sem veszi komolyan. Az ismeretlen 
helyen rejtőző ereklyék döntő többségét 
előszeretettel kötik Ediomadhoz... 

Tekidia gyűrűje 

Ego: 75 
Jellem: káosz, élet  
Kommunikáció: emocionális  

Tekidia Mey Twaalreth Ynev Hatodik 
(Káosz) korának neves személyisége, 
Berkano sötét boszorkányrendjének 
mesternője volt. A legenda szerint kétszáz 
évig élt, és egy félaquir Korcsot választott 
párjául - talán ez magyarázza, hogy 
bilincset formázó ónixköves gyűrűjének 
hatalma az Ediomadból elragadott 
varázsszerekével vetekszik. Eredeti 
rendeltetése bizonytalan. A bölcsek 
némelyike szerint Tekidia azért készítette, 
hogy semlegesítse vele az ágyába fogadott 
Korcs másvilági energiáit, hogy ne kelljen 
elpusztulnia egy-egy indulatból felcsattanó 
hatalomszó hallatán. Mások a hatodkori 
szexuálmágia agyafúrt relikviájának vélik, s 
odáig merészkednek, hogy kijelentik: a 
boszorkányúrnő e gyűrű segítségével 
kötötte magához a földmélyi világ 
vonakodó teremtményét. 

Tény, hogy aki ezt az ötvösremeket 
viseli, bizonyos befolyásra tesz szert az 
aquirfajzatok felett. Az ónixban megkötött 
mágia hatása a hetedkori varázslatok közül 
leginkább az Engedelmesség – állatok nevű 
litániáéra emlékeztet, de természetesen nem 
azonos vele: az ereklye felmutatásakor 
tüstént működésbe lép, hatótávja 30 méter, 
időtartama állandó, ellene ME nem tehető. 
Az aquir Hatalomszavak elleni védettséget 
oly módon fokozza, hogy hatásuk ellen 
+20-szal ME tehető, melynek sikeressége 
esetén a szó nem fejti ki hatását. 

Tekidia gyűrűje kincs lehetne 
valamennyi Ediomadot járó felvilági 
portyázó számára - sajnálatos tény azonban, 
hogy a mesternő lelkének lenyomatát 
hordozza. Az a Rend jellemű játékos, aki 
magához veszi, 24 óránként asztrális ME-t 

köteles tenni a Kis Arkánum rituáléjára, az Intő jel-
re emlékeztető mágia ellen (a hatásokat lásd 
M.A.G.U.S. 137. old). Ha az átélt szörnyűségek 
súlya alatt görnyedezve sem hajlandó megválni a 
gyűrűtől, a harmadik napon már az ereklye Egója 
ellen kell felvennie a harcot, s kudarc esetén Tekidia 
bábja, lélek nélküli, eleven hulla válik belőle. 

Hannemar papirusza 

Ego: 89 
Jellem: káosz  
Kommunikáció: emocionális  

Dereg Hannemar, a P.sz. II. évezredben élt 
utazó és földrajztudós alakját számos legenda övezi. 
A hagyomány szerint egyike volt azon keveseknek, 
akik eljutottak az Isteni Igazság Forrásaként 
emlegetett kolostorhoz, ahol Ynev kalandozóinak 
minden cselekedete számon tarttatik - ám a falak 
közé csak élete utolsó órájában nyert bebocsátást, s 
testét is itt helyezték örök nyugalomra. 

A neki tulajdonított tekercsről a P.sz. 3458-ban 
esik először említés. Mondják, egy erioni kereskedő 
ötvenezer aranyat fizetett érte egy meg nem nevezett 
kóborlónak, aki az ezt követő két esztendőben nagy 
lábon élt a Kalandozók Városában, majd egyik 
napról a másikra eltűnt, és vissza sem tért többé. A 
kereskedőnek és öt hajóból álló magánflottájának 
eltűnése sokkal kisebb visszhangot keltett: egyes 
források szerint északnak indultak, hogy a 
Mer'Daray-t átszelve, úgyszólván egész Észak-
Ynevet megkerülve jussanak el a Quiron-tengerre, 
ahol - a szóbeszéd szerint - nagy titok és 
felmérhetetlen gazdagság várta őket. 

A bölcsek a századok során összegyűjtött 
adatok alapján arra a következtetésre jutottak, hogy 
Hannemar a mitikus kikötőváros, Arguren helyét 
(bővebben lásd Wayne Chapman Észak lángjai II. 
kiadás függeléke) jelölte meg papiruszán, melyet 
titokzatos hatalmak utóbb, vagy még az ő életében 
mágikus hatalommal telítettek. A titok birtokosa 
szabadon értékesítheti az ereklyét, melyet az abból 
sugárzó 50-es erősítésű Meggyőzés varázs (lásd 
M.A.G.U.S. 134. old) jelentős mértékben 
megkönnyít, élvezheti az anyagi jólét összes 
hetedkori áldását - ám csak ideiglenesen, maximum 
két esztendőn át. Az eltűnési esetek bizonyítják, 
hogy mindazok, akik a tekercsre pillantanak, 
bizonyos idő elteltével leküzdhetetlen vágyat 
éreznek, hogy, akár gyalogszerrel, útra keljenek 
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Arguren felé, ahonnét - a távolság, a 
megpróbáltatások, avagy a célnál leselkedő iszonyat 
miatt - sosem térnek vissza többé. 

Enzor fejpántja 

Enzor Reljaazd az Ötödkor , de talán az egész 
ynevi történelem legnagyobb térképésze volt. Zerald 
városában élt, és annak a családnak volt a tagja, 
mely a beérkező hírek alapján módosította a gnóm 
nép Ynev térképeit, hogy minél tökéletesebb képet 
kaphassanak kontinensükről, s segítségére legyenek 
a gnóm utazóknak és karavánoknak. Ezek a 
térképek, melyek a lehető legpontosabban ábrázolták 
Ynev gnómok által feltárt területeit, talán a 
legjobbak voltak a maguk nemében. 

Enzor pedig hamar kitűnt a klán többi tagja 
közül különös tehetségével és rajongásával a 
térképek iránt. Ő maga is sokat utazott mielőtt 
végleg letelepedett volna, és jó pár térképet készített 
Ynev addig feltáratlan részeiről, ezzel is gazdagítva 
népe gyűjteményét. Miután megállapodott, és 
családot alapított hamar a klán egyik vezető 
személyiségévé nőtte ki magát, ígéretes tehetségnek 
tűnt. Mindenki biztosra vette, ő lesz a család 
következő vezetője. 

Bár tartottak is tőle: túlságosan forrófejűnek, 
szinte már megszállottan fanatikusnak tűnt. Ha új 
hírek futottak be egy-egy eddig feltáratlan vidékről, 
ő már ott is volt, mindenkit kifaggatott többször is, 
és naphosszat tanulmányozta a térképeket. Maga 
többször folyamodott a város vezetőségéhez, 
indítsanak újabb és újabb expedíciókat fehér foltok 
beutazására, és természetesen ő maga ajánlkozott 
vezetőnek. Kérései rendre elutasítást nyertek egy 
ideig, de látva elszántságát, mégis engedélyeztek 
számára egy utat. Az út 10 éven át tartott, és a kis 
csapat ezalatt Ynev távoli tájaira is elvetődött, céljuk 
a messzi dél feltárása volt. Jó pár, addig ismeretlen 
területet térképeztek fel, a Taba el-Ibara határától 
egészen krán külső gyepűiig, a Gályák-tengerének 
csücskéig. De a tíz év így is jóval több volt, mint 
amit eredetileg engedélyeztek számára, és a csapat 
létszáma is megfogyatkozott az ismeretlen területek 
veszélyeinek köszönhetően. Végül mikor 
visszatértek Zerald-ba, nyilvánvalóvá vált, nem lesz 
több ilyen expedíció. 

Reljaazd hetekig dolgozott a készített térképek 
rendszerezésén, rajzolásán, s közbe megérett benne a 
gondolat, elkészíti minden idők legnagyszerűbb 

térképét, de ehhez felül kéne kerekednie a 
vezetők szűklátókörűségén, és ha máshogy 
nem, a segítségük nélkül kell boldogulnia, csak 
a saját erejében bízva. 

Bevette hát magát a térképszobába, 
mindenkinek megtiltotta, hogy egyenlőre 
belépjen, és munkához látott: célja minden idők 
legjobb térképe, mely Ynev összes feltárt 
vidékét fogja tartalmazni. A munka mindössze 
napokat vett igénybe. Három lényt szólított 
magához a köztes síkokról, népe ősi nyelvének 
ismert, de szinte soha sem használt szavait 
alkalmazva, és az előkészített mágikus 
pergamenhez kötötte őket, hogy azt szolgálják, 
amíg a világ világ. A szertartás végeztével 
pedig saját lelkét is a térképbe zárta, így 
biztosítva a halhatatlanságot maga számára, s 
azt, hogy szabadon utazhasson, feltárva Ynev 
fehér foltjait. 

Csak napok múlva bukkantak a tetemére, 
mellette a kész Tárgy, mely hatalmas mágiát 
sugárzott. A térkép készítésekor Reljaazd 
olyhatalmas erőket hívott segítségül, olyan 
már-már elfeledett ősi szavakat használt, 
melyek által a Tárgy több lett, mint egyszerű 
varázstárgy, már-már ereklyének tekinthető, 
figyelembe véve, hogy saját akarattal bír a 
belézárt lélek folytán. Reljaazd képes a 
térképen keresztül annak használójára hatni, és 
így manipulálni az illetőt.  

A Térkép egy 1m*1.5m-es pergamen 
darab, mely teljesen újnak tűnik, és teljesen 
üresnek leszámítva a bal felső sarokban 
elhelyezkedő gnóm nyelvű tájolótól. Gondolati 
paranccsal aktiválható. Ehhez meg kell érinteni 
a Térképet, és a látni kívánt vidék, vagy 
helység nevére kell koncentrálni méghozzá a 
gnómok, vagy az ott élők által használt nevére. 
Nagyobb vidékek esetén (pl. Sheral, Quiron-tg., 
Elátkozott vidék ...) megteszi az Yneven 
elterjedt név - pyarroni. 

Koncentrálni csak a pszivel, vagy 
valamilyen meditációs képességgel rendelkezők 
képesek. Nem a pszi kell hozzá, hanem egy 
tudatállapot, ahol az alany minden felesleges 
gondolatot eltávolít a fejéből; erre többnyire 
csak a pszi használók képesek.  

A térkép a lehető legpontosabb képet 
nyújtja az adott vidékről. Enzor a képet a 
következők alapján állítja össze:  
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• a valamikor is kezébe került 
térképek(akadt egypár, amíg a gnómok 
közt élt, s azóta is) 

• az általa eddig bejárt 
vidékekről szerzett információk 

• a megszállt egyének emlékei 
• a használók emlékei  

És mindezeket az információkat több, 
mint 6000 éve gyűjti, így hát valóban a 
Térkép Ynev legösszefoglalóbb alkotása 
ilyen szempontból. Ígyhát információt 
képes szolgáltatni jóformán minden 
feltérképezett településről, ezek 
úthálózatáról, vagy akár az egykor volt 
településekről, utakról; na és persze Ynev 
majd minden tájára kiterjedő domborzati 
viszonyokról, a tengereken és óceánokon 
előforduló szigetekről, jelölt zátonyokról. 
Persze információi nem naprakészek, 
előfordulhat, hogy egyes vidékekről 
évszázadokkal, évezredekkel ezelőtti 
információval rendelkezik. 

Zátonyokat jelölhet ott, ahol már 
régen nincsenek, falvakat, melyek már rég 
eltűntek; de összességében véve a 
lakottabb, és forgalmasabb vidékről 
mindenképp megbízható képet tud nyújtani. 
És ami nem elhanyagolható, egykor volt, 
ősi városok helyét is nagy valószínűséggel 
ismerheti, városokét, melyek ma már csak a 
legendákban élnek.  

Enzor képes rá, hogy a Térkép 
használóinak emlékében kutasson. Ezt 
akkor tudja megtenni, ha az illető érintkezik 
a Térképpel (megérinti, megfogja stb...). 
Amíg a kontaktus tart 30E-s Emlékolvasást 
hajt végre az illetőn. Célja olyan helyekről 
szerezni információt ahol az járt. Mivel elég 
ősi mágia munkál a Térképben, ezért tízszer 
annyi időtartamot képes kiolvasni, mint 
ameddig a kapcsolat tart. 

Ezenkívül lehetősége van a hordozó 
megszállására. ezt a képességét viszont csak 
olyan helyen alkalmazhatja, ahol sérült a 
síkok közötti szövet. Ilyen hely lehet az 
ahol nemrég valamilyen idézést hajtottak 
végre, idegen síkról érkezett egy lény, 
többen életüket vesztették az adott 
helyen(pl. csata), esetleg emberáldozatot 

hajtottak végre a közelben stb ... Ilyenkor ha szintén 
érintkezik valaki a térképpel, akkor Enzor 
megpróbálja háttérbe szorítani a lelkét, és elfoglalni 
a helyét, átvéve az uralmat. Ennek a képességnek az 
erőssége 30, és Mentál mágia ellenállás dobható 
ellene. Ha sikertelen a test Enzor birtokába kerül, az 
eredeti tulajdonos pedig háttérbe szorul; ettől kezdve 
naponta dobhat további ellenállást, ha ez sikertelen 
várnia kell. 

Reljaazd nem él vissza a helyzettel, igyekszik 
megőrizni a test épségét, de önszántából jóideig nem 
fogja visszaadni gazdájának. A rendelkezésre álló 
időt arra használja, hogy össze-vissza utazgasson 
Yneven, és minél több helyet meglátogasson. 
Ilyenkor gyakran könyvtárak a célpontjai, ahol 
térképek után kutat. De mivel tisztában van ősi 
városok, romok hollétével, az sem lehetetlen, hogy 
kalandozókat bérel e helyek felkutatására, és 
Térképek elhozatalára. 

Önszántából nem fogja elhagyni a testet, 
viszont van egy biztos módja az elűzésének. Mindig 
azt igyekszik megszállni aki a Térképet birtokolja, 
hordozza, ugyanis ha 15m-nél messzebb kerül 
alkotásától, akkor automatikusan elhagyja a bitorolt 
testet és visszaköltözik a Térképbe. 

Játéktechnikai szempontból a következő 
statisztikákkal bír:  

Enzor Térképe:  
• 1m*1.5m-es hibátlan pergamen. 

teljesen üres leszámítva a bal felső 
sarokban lévő gnóm nyelvű tájolót.  

• Gnóm mágiával készült ereklye.  
• EGO: 67  
• Jellem: Élet, Rend  
• Tárgy erősség: 18E  

 

Merdelor fejpántja 

Merdelor Daz városában élt, a Sheral bércei 
közt a psz. XXIX sz.-ban. A család melynek 
vezetőjévé vált bányászattal foglalkozott, a városhoz 
közeli tárnákban. Elég tehetséget mutatott 
szakmájában, így már viszonylag fiatalon a család 
feje lett. Már ezt megelőzően is gyakran bízták rá a 
feladatot, eldönteni hol kell, és érdemes új tárnát 
nyitni, melyeket kellene bezáratni. 

Ez bizony nem volt könnyű munka, óriási 
rizikóval járt. Egyes gazdagnak tűnő telérek gyorsan 
kiapadhattak, míg más silány minőségűek pár tucat 
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méterrel odébb feljavulhattak. Nagy tapasztalatra 
volt(és van) szükség a helyes kijelöléshez, hiszen a 
bányászat lassú és nehéz munka; de még így is, 
hosszú évek tapasztalatával is tévedhettek. 

Ezért határozta el Merdelor, hogy ha valaha is 
lehetősége lesz rá, olyan Tárgyat készít ami segíti 
ezirányú munkáját. És a lehetőség nem váratott 
magára sokáig. 

Egyszercsak elérkezett életében a várva várt 
pillanat, magával hozva azt a furcsa, semmihez nem 
fogható érzést melyet még soha nem érzett, mégis 
rögtön felismerte. Ígyhát másnap visszavonult a 
Család kovácsműhelyébe és munkához látott. Egy 
héten át dolgozott éjt nappallá téve és a nyolcadik 
nap reggelén kilépett a műhelyből fején sárgás-ezüst 
színű, rúnákkal gazdagon díszített fejpánttal, 
melyben egyetlen darab, gyönyörűen csiszolt 
gyémánt csillogott. Ez a fejpánt azóta is Daz 
földalatti városának egyik féltve őrzött kincse. 
Különleges képességének köszönhetően jó párszor 
megkönnyítette a bányászok munkáját.  

Legfontosabb képességét csak gnóm képes 
aktiválni, ugyanis 1 od pont elköltése szükséges 
hozzá. Ekkor viselője számára átláthatóvá válnak a 
sziklák és minden egyéb, mágikus tulajdonsággal 
nem bíró anyag, kivéve azt az öt fémet, melyekből 
Meledor a pántot kovácsolta. Ezek pediglen a 
következők: arany, ezüst, vas, réz, ón. 

Ezáltal viselője felfedezheti ezen ércek 
telérjeit a sziklákban, és felmérheti azok irányát, és 
gazdagságát. Számára a különböző fémek ilyenkor 
teljesen elkülöníthetők, így mindig tudja, hogy 
milyen ércet lát éppen, és milyen tisztaságban. A 
pánt hatótávolsága aktuális ereje *10m sugarú gömb, 
a hatás pedig E*percig tart(ne feledjük, hogy az 
aktiváláshoz lehet, hogy a Tárgytól kell elvonni od-
ot, azaz E-t). 

Másik tulajdonsága, hogy parancsszóra a 
gyémántból fény tör elő, és nappali világosságot 
teremt E m sugarú gömbben.  

Merdelor Fejpántja:  
• Sárgás-ezüst színű fém fejpánt, melybe 

egy csiszolt gyémánt van foglalva.  
• 10E-s Tárgy.  

 
 
 
 

Nekromanta varázstárgyak 

Vámpírok tőre 

Mp: 120  
Leginkább a rúnában közzétett Sahred 

tőre nevű varázslatra hasonlít, azonban az a 
különbség a két tárgy között hogy alkalmazója 
a megérintés pillanatában tágy-személy 
szimpátiába kerül. A mágia képessé teszi 
alkalmazóját arra hogy a fegyverbe börtönzött 
tőr által sebzett áldozat életereje a forgatóhoz 
vándoroljon át. A fegyveren egyébként egy 
lélekcsapda varázsjelet helyez el a varázsló 
majd megidéz egy életerővel táplálkozó 
szellemet, amit a jelbe börtönöz. Így a szellem 
éhsége megmarad azonban szabadulni nem tud 
a tárgyból. Mivel a varázslók rövid fegyvereket 
forgatnak általában, tőr, kés vagy valamilyen 
rövid fegyverből készül efféle mágikus tárgy. 
Értékei az átlagostól az alábbiakban térnek el: 
+2KÉ,+5TÉ,+5VÉ,+1 Sebzés. 

A Feltámasztó 

Mp: 69  
A Feltámasztó egy olyan tőr vagy rövid 

fegyver amivel egy embert megölve az 
feltámad, és zombivá válik. A teremtmény 
mindig hűséges lesz gazdájához(nem a 
gyilkoshoz hanem a készítőhöz, vagy akit a 
készítő megnevez) és a feltámadás pillanatában 
kiadott parancsot követi haláláig. A tőr nem 
konzerválja a halott testét. Ezért az K6 hét alatt 
szétrohad, de utána megáll és leginkább az ott 
lerajzolt zombira fog hasonlítani. Ez eddig nem 
lenne olyan nagy dolog azonban hiányzik az 
élőhalottaknál megszokott hűség és 
halottmozgatás bélyeg, tehát az élőhalottat csak 
elpusztítása árán lehet megállítani. A tőr 
értékei: KÉ: 10,TÉ: 12,VÉ: 12 Sebzése: K6+1. 

Átvitel botja 

Mp: 80  
A nekromanták ezzel a varázsjellel saját 

botjukat szokták felruházni, ami általában egy 
hosszú csavart(dorani), vagy valamilyen 
koponyás(egyéb) bot. Akit ezzel a bottal érint a 
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varázsló arra képes varázsolni, mintha egy 
érintés varázslatot alkalmazott volna 
ellenfelén, azonban a mágia a boton 
keresztül hat a kiszemelt áldozatra. 

Vértőr 

Mp: 99  
Ezt a tőrt úgy alkotják meg a 

nekromanták, hogy a kiszemelt 
fegyvert(általában tőr) ogárvérbe mártják 
majd a véres felületre karcolják a jelet. 
Hatására a tőrt forgató ereje megnő +2 vel, 
és akit megsebez a fegyver az vérzékeny 
lesz. Ennek az a hatása hogy a seb a 
szokásosnál is jobban vérzik és a fegyver 
sebzésének a felét minden körben újra 
elszenvedi, míg valaki be nem 
kötözi(legalább 4. Fokú sebgyógyítás), 
vagy mágiával meg nem gyógyítja. Az 
áldozat akkor kerül nagy bajba ha a tőr 
forgatója ÉP-t sebez. Ilyenkor ugyanis 
körönként az egész sebzést mégegyszer 
elszenvedi. A fenti bónusz sebzések 
természetesen sebenként értendőek. 

Lélekzúzó 

Mp: 130  
Sokban hasonlít a vámpírok tőrére, 

legalábbis a megalkotás mechanizmusában. 
Ebben az esetben azonban nem egy 
életerővel táplálkozó teremtményt hanem 
egy lidércet börtönzünk a tárgyba. Akit a 
tárgy megüt asztrális mágiaellenállást tesz 
35E ellen. Ha ezt elvéti a lidérc rázúdítja 
halála emlékeit, az életében látott 
borzalmakat. Ettol az áldozat katatóniás 
állapotba kerül a földön fetreng, vagy össze 
vissza csapkod fegyverével és a „lidérces” 
látomásokkal küzd K6 körön keresztül. 
Védője -50 nel lecsökken pszit, mágiát nem 
használhat, támadni nem támadhat. Értékei 
az átlagostól az alábbiakban térnek el 
+4KÉ,+10TÉ,+10VÉ,+2 Sebzés. 

 
 
 

Álomtőr 

Mp: 139  
Akit ezzel a fegyverrel megsebeznek asztrális, 

majd mentális mágiaellenállásra jogosult 40E ellen. 
Ha mind a kettőt elvéti a lelke elalszik mint ha 
lélekaltatást és közönyösséget alkalmaztunk volna 
rajta. Az áldozat ahogy elvéti mágiaellenállásait 
mentem összeesik és K6 órán keresztül így is marad 
vagy addig amíg legalább FP sérülést el nem 
szenved. A testet lehet mozgatni, illetve bármit 
csinálni vele, amit egy ájulttal lehetne, de sebzés 
hatására visszazökken eredeti állapotába. 

Asztrálmágikus varázstárgyak 

A rettenet botja 

Mp: 79  
Az asztralisták ritkán, de készítenek efféle 

varázstárgyakat. Célja az ellenfél elrettentése. A bot 
alakja és formája miatt általában messziről is 
felismerhető, embermagas tölgyfa bot, amelynek 
végére egy rézkarikát vasaltak. A karika közepén 
felnőtt tenyérnyi rúna díszeleg, aminek látványa 30 
E s rettegést vált ki azokból akik megpillantják. Még 
rosszabb az eset akkor amikor valaki megérinti a 
botot, vagy azzal valaki mást megérintenek. Ilyenkor 
az illetőnek 50E s asztrális támadást kell átvészelnie 
különben hanyatt-homlok menekül a tárgytól. A 
készítőre vagy akit ő megnevez, a bot semmilyen 
hatással nincsen. Fontos, a jelet mindenképpen látni 
kell, különben nem fejti ki hatását. Ezért gyakran le 
is takarják tetejét egy kis bársonyzsákkal. Ennek 
levétele harc közben 2 szegmenst igényel. 

Pajzsamulett 

Mp: 100  
Egy tenyérnyi amulett amelynek közepébe egy 

lapis lazuri darabot foglaltak. Aki a testén viseli eme 
varázstárgyat annak elméjét +15 E vel erősebb 
asztrális pajzsok védik. Fontos, a pajzsamulett csak 
akkor fejti ki hatását, amikor az alkalmazó elméje 
köré építi asztrális statikus pajzsát. A támadó 
varázslatok, először mindig azt rombolják le és 
utána nem is épülnek ujjá a következő újjáépítésig. 
Fontos hogy a tárgy csupasz bőrfelületet érjen 
különben nem fejti ki áldásos tevékenységét. 
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Szívzárvány 

Mp: 89/109  
Egy kicsiny arany karperec amelyet középen 

egy kicsiny szív fog össze. Annak aki ezt a 
karperecet felölti, 40 E s asztrális befolyás ellen kell 
mentődobást tennie. Ha elvéti menten szerelemre 
gyullad az iránt akitől a karperecet adta, ha esetleg 
találta az iránt akit először meglát. A varázstárgynak 
két féle típusa van, az elsőben csak azonos faj 
esetében működik és inkább testi, míg a másodikban 
inkább lelki és bármilyen humanoid élőlényre 
aktiválódik. 

Asztrállámpás 

Mp: 120  
Egy, önmagában minden díszt nélkülöző 

mécses, kívülről, semmiben nem tér el egy 
közönséges világító eszköztől. Amint meggyújtja 
valaki, természetellenes kékes lánggal vet lobot, 
olajra nincs szüksége. Fénye az asztrális síkon is 
látszik és minden átlagos vagy az alatti 
kiegyensúlyozottságú lényt elűz a lámpa 
környezetéből. Az efölötti kiegyensúlyozottsággal 
rendelkező lényekre éppen ellenkezőleg van 
hatással, a lámpa fénye odavonza őket 10 km es 
környezetből, akik gyakorlatilag bármit tehetnek, ezt 
mindig a Km megítélése eldönteni. Az 
agresszívebbek az ott található lényekre 
támadhatnak, a barátságosabbak csak egyszerűen 
sütkéreznek az asztrális lámpa fényében. A 
cselekedeteiket mindenképpen befolyásolja, hogy a 
lámpa számukra kellemes érzést nyújt. 

A közömbösség gyűrűje 

Mp: 99/139  
A gyűrű, eltérően társaitól néha átok, néha 

áldás. Mindkét esetben ugyanarra szolgál, hogy 
elaltassa egy lény asztráltestét. Működése 
mindenben megegyezik a közömbösség nevű 
varázslattal, azonban alkalmazásának van egy sokkal 
körmönfontabb módja is. Az első esetben a gyűrű 
kétszeri elfordításával egy 10 láb sugarú körben lévő 
személy lelke elaltatható, amennyiben az elvéti 
asztrális mágiaellenállását 25E ellen. A másik 
esetben a gyűrűt ajándékba szokás adni, és olyan 
körmönfont rúnákat tartalmaz amelynek aktivációs 

mozdulata a gyűrű felhúzásában rejlik. Ha 
valaki magára nézve aktiválja a gyűrűt az 
egyben le is mond mágialellenállásáról és a 
lelke elalszik. A gyűrű azonban hogy még 
jobban összezavarja áldozatát egy késleltető 
varázslat miatt csak egy nappal később fejti ki a 
hatását. Az áldozat még csak nem is 
gyanakodik arra mit történt vele, arra meg 
végképp hogy mi fog ezután… 

Bájitalok 
A következőkben leírásra kerülő bájitalok 

több tekintetben is különlegesek. Néhányuk - 
hasonlóan a Hatalom italához - a boszorkány 
mágiáját erősítheti, mások hatása pedig a 
Szimpatikus mágia használatán alapul. A 
Szimpatikus mágiát felhasználó bájitalok 
elkészítéséhez - miképpen a hasonló 
varázslatokhoz - az áldozat hajára, körmére, 
esetleg vérére van szükség. A folyadékok 
némelyikét nem csupán boszorkány 
használhatja, hanem más, közönséges személy 
is. Ezeknél nem csak elkészítési, de eladási árak 
is feltüntetésre kerültek. Az itt leírt árak 
átlagosak, szélsőséges esetben akár tízszer 
ennyit is fizettethetnek értük, ha pl. a vevő 
igazán rászorul a folyadékra. Megeshet 
ellenben az is, hogy a boszorkány van szorító 
pénzszükségben - ekkor az árak meglehetősen 
kedvezően változnak. A csak boszorkányok 
által használható italokat a rendek vezetői 
gyakran adják - persze a józan ész határain 
belül - olyanoknak is, akik maguk még 
képtelenek lennének az adott mennyiségű 
Mana-pont előteremtésére. Ez leggyakrabban 
küldetések végrehajtása előtt fordul elő. Arról 
sem érdemes megfeledkezni, hogy a 
boszorkány, ha valóban el akarja készíteni a 
kívánt italt, társai segítségével Boszorkánykört 
alkothat, és az egyesített Mana-pontokból már 
létrehozható az áhított szer. 
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Asztrálmágia itala 

Készítheti: boszorkány 
Mp: 25  
Időtartam: 1 nap 
Elkészítési ár: 3 ezüst 
Eladási ár: -  

Ez a bájital valóban csak 
boszorkányok számára ér kincset. 
Használata alatt a boszorkány-asztrálmágia 
fejezetébe tartozó összes varázslat 
könnyebben erősíthető. Az ital 
megalkotásának gondolata már régóta 
foglalkoztatta a boszorkányokat, akik 
meglehetősen körülményesen használhatták 
csak e varázslatokat - hiányzott az út, 
melyen az áldozat viszonylag kis energia 
befektetésével elérhetővé válik. Az ital 
elkészítéséhez vezető kísérletek több száz 
évet vettek igénybe, a hatás azonban 
mindenképpen megérte a befektetett 
munkát. Segítségével az asztrális 
varázslatok erősítéséhez szükséges energia 
negyede lesz csupán a leírásban szereplő 
értékeknek. Ennek mágiaelméleti 
magyarázatát sokan keresték már - 
elsősorban persze a varázslók, akik 
fintorogva ugyan, de saját céljaik elérésére 
is felhasználták volna. Eleddig azonban 
semmiféle eredményre nem jutottak, az italt 
nem képesek felhasználni. Megmarad hát a 
titok és a tudás a boszorkányoknak, akik 
nem is haboznak élni a kiváló lehetőséggel.  

Gyertyamágia 
A Füst Nővérei a gyertyamágia 

mesterei. Szinte nincs is olyan mágikus 
hatás, amelyet ne tudnának elérni mágikus 
gyertyáik segítségével. Zara Per Aien 
nővérük új varázslatot dolgozott ki hosszas, 
szorgalmas kísérletezéssel. Lássunk ezek 
közül néhányat részletesen:  

 
 
 
 
 

Transz gyertyája 

Szín: fehér 
Idő: 5 perc 
Mp: 5+1/perc  

Ha ennek a gyertyának a füstjét szívja, a 
boszorkány könnyebben esik transzba. A megfelelő 
varázslat 15 perc helyett csak 5 percet vesz igénybe, 
MP igénye pedig 3-ról 2-re módosul. A transzba 
esett boszorkány természetesen már elolthatja a 
gyertyát, hogy a maradékot később felhasználhassa. 

Füstidéző gyertya 

Szín: világosszürke 
Idő: 3 perc 
Mp: 8+3/perc  

A gyertya a „Füstidézés”-nél leírtakkal 
megegyező hatású füstöt bocsát ki. A gyertya 
meggyújtása után 2 körrel lesz egy méter átmérőjű a 
füstfelhő, ez után egy-egy körrel tovább tart, hogy a 
füstfelhő átmérője tovább nőjön.(Az 5. kör végére 
lesz 2 m, a 9. kör végére 3 m, stb.) Ez a gyertya csak 
zárthelyiségben hatásos, viszont füstje hosszú 
percekig megmarad. Megfelelő amulett birtokában a 
füst hatástalan. A szekta tagjainál természetesen van 
ilyen amulett. 

Árnyékgyertya 

Szín: sötétszürke 
Idő: 2 perc 
Mp: 6+1/perc  

Ez a gyertya meggyújtása után nem 
világosságot, hanem sötétséget áraszt magából. 
Minél több ilyen gyertya ég egy helyiségben, annál 
teljesebb a mágikus sötétség. Egy ilyen gyertya 
megközelítőleg egy-két normális gyertyafényét 
semlegesíti. A gyertya az infra- és ultralátást nem 
befolyásolja. 
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Vakmerőség gyertyája 

Szín: fehér 
Idő: 5 perc 
Mp:10+1/perc+4/E 
E: 3 
ME: mentális  

A gyertya füstjének beszívása után, az áldozat 
elfeledkezik mindenfélelméről. Ha társai 
figyelmeztetik, hogy túl nagy kockázatot vállal, csak 
nevet rajtuk. Ebben az állapotban ugyanúgy nem tart 
ellenfélnek egy csapat mezítlábas gyerkőcöt, mint 
két összehangoltan mozgó, állig felfegyverzett 
páncélos alakot. A hatás a gyertyától való 
eltávolodás után is megmarad, méghozzá annyi 
percig, amennyivel az áldozat elvétette 
Mágiaellenállását. 

Vakrémület gyertyája 

Szín: sötétvörös 
Idő: 4 perc 
Mp:14+1/perc+5/E 
E: 3 
ME: mentális  

Ennek a gyertyának a hatása ellentétes az 
előzővel. Aki füstjét beszívja és elvéti mentális 
Mágiaellenállását, hirtelen mindenben veszedelmet 
lát. Még kedvenc kardját sem meri előhúzni, mert 
fél, hogy megvágja magát. Ha rátámadnak, eszelős 
módjára menekülni kezd, ha erre nincs lehetősége, a 
„Harc félelem alatt” módosítói érvényesek rá. 

Kín gyertyája 

Szín: világoskék 
Idő: 5 perc 
Mp:8+2/perc+3/E 
E: 3 
ME: mentális  

Bárki, aki beszívja ennek a gyertyának a 
füstjét, és elvéti mentális Mágiaellenállását, enyhe, 
ám lassan erősödő fájdalmat érez. (Körönként 1k3, 
2k3, 3k3, stb. FP-veszteség) Ha az áldozat 
eltávolodik a gyertya közeléből, lassan visszanyeri 
elvesztett Fp-it, fél percenként 1k3 Fp-t. 

Gyilkos gyertya 

Szín: fekete 
Idő: 10 perc 
Mp: 37+1/perc+6/E 
E: 5 
ME: asztrális  

Aki ennek a gyertyának a füstjét beszívja, 
és elvéti asztrális Mágiaellenállását, az első 
olyan személyt, aki megtámadja, megsérti, 
vagy akár csak egy rossz pillantást vet rá, 
megpróbálja megölni. A varázslathatása alatt 
nem tervezget, nem taktikázik, azonnal végezni 
akar képzelt, vagy valós ellenfelével. A 
küzdelem halálig tart. A hatás megmarad a 
gyilkosság után is, mégpedig annyi percig, 
amennyivel az illető elvétette 
Mágiaellenállását. 

Hűség gyertyája 

Szín: csontszínű 
Idő: 60 perc 
Mp:15+1/10 perc 
E: 1 
ME: asztrális  

Ez a gyertya szinte semmiben nem 
különbözik a normális világítóeszköztől. Füstje 
színtelen, szagtalan, szinte észrevehetetlen. 
Hatása egyszerű: aki a füstjét huzamosabb időn 
keresztül beszívja, hajlamos lesz a környékre 
mint szívének kedves helyre, már-már mint 
második otthonára tekinteni. A varázslat olyan 
személyek esetében, akik eleve negatív 
érzelmekkel viseltetnek az adott hely iránt, csak 
nagyon hosszú idő után lehet hatásos. 

Közöny gyertyája 

Szín: halvány sárga 
Idő: 30 perc 
Mp: 22+1/perc+2/E 
E: 3 
ME: mentális  

Ez a gyertya kiválóan megfelel bizonyos 
helyiségek őrzésére, a hívatlanlátogatók 
távoltartására. Ugyanis aki a füstöt beszívja, 
sikertelen mentális Mágiaellenállás esetén 
elveszti az érdeklődést a gyertya által vigyázott 
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terület iránt, mégpedig annyi percre, 
amennyivel elvétette Mágiaellenállását. 

Zavar gyertyája 

Szín: világosbarna 
Idő: 12 perc 
Mp:23+1/perc+4/E 
E: 7 
ME: mentális  

Bárki, aki ennek a gyertyának a 
füstjét beszívja, és elvéti Mentális 
Mágiaellenállását, képtelen lesz a 
koncentrálásra, a huzamosabb ideig tartó 
logikus gondolkozásra. Az áldozatok - amíg 
a füst hatása alatt állnak – fokozatosan 
elvesztik képességüket a Pszi-diszciplínák 
alkalmazására, illetve a varázslásra. 
Játéktechnikailag ez annyit tesz, hogy a 
sikertelen Mentális Mágiaellenállás után az 
áldozat körönként elveszít k3 Pszi-pontot, 
szabad Pszi pontjai elfogytával körönként 
k3-k3 Pszi-pontot a Dinamikus pajzsaiból, 
végül pedig két körönként k3 Mana pontot. 
A gyertya igazi veszélye abban rejlik, hogy 
az áldozat elméjét mindezek után már csak 
a Statikus pajzsok védik, így sokkal inkább 
ki van szolgáltatva az esetleges további 
gyertyák hatásának. 

Rúnamágiával készült 
varázstárgyak 

Yneven a varázslói varázstárgyak 
tekintélyes része jelmágia segítségével 
készül. Az eljárás egyszerű: a tárgyon el 
kell helyezni a mágikus aura varázsjelet, 
majd ebbe belefoglalni a hatást adó rúnát 
vagy rúnákat. A rúnák maguk fejtik ki a 
kívánt mágikus hatást, a varázsjel pedig 
felruházza vele az adott tárgyat. 

Az első probléma ott jelentkezik, 
milyen módon is rögzíti a rajzolatot a 
varázsló a varázstárgyon. Ez létfontosságú, 
hiszen ha a rajzolat megtörik vagy 
megsérül, többé nem fejti ki hatását. 
Márpedig a legtöbb mágikus tárgy 
felhasználása közben komoly esély nyílik a 
sérülésre - gondoljunk csak a rúnakardokra. 

A jelek és rúnák felírására több mód is 
kínálkozik. Az alábbiakban lássunk néhány 
módszert a jelmágikus rajzolatok elkészítésére, a 
legegyszerűbb, hevenyészett varázskörtől az 
összetett rúnákig. 

A leggyorsabb, de kétségkívül 
legsérülékenyebb módja a jelmágikus rajzolatok 
elkészítésének, ha a varázsló krétával rajzolja fel a 
varázskört. Amennyiben meg erre sincs mód, akkor 
például lisztet vagy valami hasonló port szór el. 
Végső esetben megteszi egy hegyesebb fadarab is, 
amellyel a földbe karcolhatja a motívumot. Ezek 
mind gyors, hevenyészett megoldások; a rajzolatok 
nagyon sérülékenyek, csak nyugodt körülmények 
között használhatóak, esőben, viharban nem. Annak 
esélye, hogy valami megsérül, óránként 10%-kal 
növekszik, azaz a felrajzolástól számított első óra 
végén 10%, a második óra végén 20% és így tovább. 
Ezt a módszert csak akkor alkalmazza varázsló, ha 
nagyon megszorul, és rövid idő alatt kell mondjuk 
egy védőkört rajzolnia. 

A következő lépcsőfok a különböző 
rajzeszközök - írószén, tinta - használata. Ugyan 
jóval hatékonyabb rajzolatokat eredményeznek, 
hátránya azért ezeknek is akad. Az efféle eszközök 
ugyanis érzékenyek a felületre, amire írnak velük. 
Nehéz lenne például elképzelni, hogy valaki tintával 
és lúdtollal rajzol idézőkört egy barlang padlatán. 
Ugyanígy érzékenyek a megtörésre is, hiszen 
egyetlen karcolás megszakítja a vonalat. Emiatt 
egyes varázslók előszeretettel használják fel 
átalakítás varázsjel készítésére, csak azt hajlamosak 
esetenként elfelejteni, hogy a jel nem csak akkor 
sérülhet meg, amikor arra szükség van. 

A köznapi tinta lényegesen jobb és fejlettebb 
változata az alkimisták tintája. Előállításához 
rendelkezni kell az Alkímia képzettség 
mesterfokával, valamint egy jól felszerelt 
laboratóriummal. A tinta elkészítése így is 
hosszadalmas és összetett procedúra, több órát és 
több aranyat vesz igénybe. Egy uncia elkészítéséhez 
hozzávetőleg egy arany értékű alapanyag kell. Ez az 
ár azonban csak ott igaz, ahol ezek a 
különlegességek könnyen hozzáférhetőek, különben 
a többszörösére is rúghat. Persze a varázsló maga is 
megkísérelheti beszerezni az összetevőket, de fel 
kell készülnie, hogy nem lesz könnyű dolga. Először 
is, a növényi alkotórészek felismeréséhez és 
megfelelő kinyeréséhez mesterfokú herbalizmusra 
van szüksége. Ezenkívül a szóba jöhető növények 
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általában nem egy évszakban és nem egy éghajlaton 
élnek. Hasonló a helyzet az állati összetevőkel is. 

Egy uncia tinta 10 jel vagy bélyeg 
elkészítésére elegendő. Meglehetősen időtálló, 
megtapad szinte minden felületen, és a mélyébe 
szivárogva sokáig letörölhetetlenül ott marad. Sem 
víz, sem alkohol, sem egyéb oldószer nem oldja, 
ilyen módon eltávolítani nem lehet. Megfogja a 
követ, fémet, csontot éppúgy, mint az emberi bőrt. 
Ez utóbbin egyfajta tetoválásként működik, bár nem 
annyira maradandó, hiszen az ember bőre állandóan 
változik. Emberbőrön egy évig marad ép a rajzolat. 
Megtörni csak nehéz munkával lehet - ha élőlényen 
van, ez pontos találatot (-50 TÉ) és legalább 3 Sp 
sebzést jelent. 

A legidőállóbb rúnamágikus rajzolatok 
természetesen a vésetek, ugyanakkor ezek 
elkészítése a legnehezebb. Mivel a rajzolatokat a 
varázslónak magának kell megalkotnia - hiszen 
eközben tölti fel Manával -, csak ő végezheti a 
vésést. Ehhez legalább alapfokon jártasnak kell 
lennie az adott szakmádban (kőfaragás, fafaragás, 
ötvösség, stb.) Ezzel az eljárással készülnek például 
a rúnakardok is. Itt további nehézséget jelent, hogy a 
rúnákat a készítés folyamata alatt célszerű a kardon 
elhelyezni, ez pedig hozzáértő kovács - például 
Gilron papja -közreműködését kívánja meg. Az így 
készített kard azután nemcsak mágikus, de szinte 
törhetetlen is lesz. A pengébe kovácsolt rúnákat 
gyakorlatilag semmi módon nem lehet megszakítani, 
így a kardforgatónak nem kell attól félnie, hogy 
fegyvere elveszti mágikus tulajdonságait. Az egyéb, 
nem fém varázstárgyak alkimista tintával, ritkábban 
varrással, hímzéssel készülnek. A rajzolatokat 
mindig jól védett, gyakran rejtett helyeken 
alkalmazzák. Köpenynél vagy egyéb ruhaneműnél 
például két réteg szövet közé kerülnek, így a tárgyról 
első ránézésre nemigen állapítható meg mágikus 
mivolta. A közös ezekben a holmikban, hogy 
komoly sérülésük, széttépésük esetén elveszítik 
rúnamágikus tulajdonságaikat. 

A varázstárgyak kereskedelméről 

A varázstárgyak ritkán cserélnek gazdát, 
hiszen alkotójukkal többé-kevésbé szimpatikus 
viszonyban vannak. Ez egyben magyarázata annak 
is, hogy a legtöbb „közkézen forgó” mágikus tárgy 
letűnt idők rég elporladt varázstudóitól származik. 
Mivel a varázslók nem egyszerűen csak eszközt 

látnak a mágiában, de a világ megismerésének 
útját is, sokkalta filozofikusabb alkatok a többi 
varázshasználónál, így kisebb az esély, hogy 
pénzért, rendelésre készítsenek varázstárgyat - 
bár akad erre is példa. Ekkor azonban inkább az 
elvi meggyőződés, egy eszme iránti odaadás 
vezérli a tettet. Így lehet például, hogy Pyarron 
seregei sohasem maradnak mágikus támogatás 
híján, hiszen a lar-dori iskola feltételek nélkül 
kitart mellettük. Természetesen a varázslók így 
is elfogadnak pénzt szolgálataikért cserébe, arra 
azonban, hogy egy varázsló meggyőződése 
vagy akár csak kedve ellenére, pénzért 
varázstárggyal támogasson valakit, nem sok 
példa akadt Ynev hosszú történelme során. 

Hogy egy adott mágikus tárgy mennyibe 
is kerül, azt rengeteg tényező befolyásolja. A 
M.A.G.U.S.-ban leirt értékek szigorúan az 
előállítási költségre vonatkoznak, ennyiért 
szinte soha nem cserélnek gazdát a 
varázstárgyak. Valós áruk - ha egyáltalán talál a 
karakter olyat, aki hajlandó neki eladni - csak 
attól függ, mennyit nem átall érte elkérni az 
eladó. Ez egyébként ritka eset, 
„varázstárgyboltok” nem léteznek, még 
Erionban sem! A szorgalmasan kereső karakter 
igazi ritkaságra. bukkanhat egy-egy bazár vagy 
régiségkereskedés mélyén, de ennek esélye 
elenyésző. Ilyen esetekben gyakran a kereskedő 
maga sincs teljesen tisztában a tárgy valódi 
értékével, így a karakter jóval áron alul juthat 
hozzá (feltéve, hogy tudja, mit is vesz). Annál 
gyakoribb azonban az ellenkezője, amikor 
hasznavehetetlen, netán félig-meddig működő 
„varázstárgyat" próbálnak minden hájjal 
megkent kufárok a gyanútlan áldozatra sózni. 
Főleg olyankor kísérleteznek ilyesmivel, ha a 
vevő láthatóan tapasztalatlan, s nem sok köze 
lehet a mágiához. Ilyenkor azután tucatjával 
kerülnek elő a legkülönfélébb amulettek, 
varázsfegyverek, védőköpenyek, s ki tudja, 
miféle limlomok. A zömük többnyire 
semmiféle mágiával nem rendelkezik. 
Néhányat még egy felületes vizsgálat is 
mágikusnak tarthat; csak használatakor derül 
ki, hogy a belőle áradó mágia nem több puszta 
auránál, a tárgynak valódi hatalma nincs. 
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A varázstárgyak eredetéről 

Felmerülhet eztán a jogos gondolat: 
ha varázslók leginkább csak saját maguk 
számára készítenek mágikus hatalmú 
tárgyakat, honnan kerül Ynevre a rengeteg 
rúnakard és a többi holmi, ami egy 
magasabb szintű kalandozó-csapatnál 
megtalálható. Nos, a kérdést nehéz 
megválaszolni, ugyanis a legtöbb KM 
különbözőképpen értelmezi a „sok” 
fogalmát, főleg, ha mágikus tárgyakról van 
szó. Való igaz, számos efféle dolog maradt 
meg az ó-időkből - főleg az Ötöd- és Hatod-
korból (ne feledjük, Ynev erősen mágia-
centrikus világ). Manapság is készítenek 
azonban mágikus tárgyakat szép számmal. 
Elég, ha a nemrégiben véget ért 
Zászlóháborúra gondolunk. Doran varázslói 
és mágusai az igaz ügy érdekében kitettek 
magukért, és bizony nem egy hőst láttak el 
varázstárgyakkal. Szükség is volt rá, hiszen 
a Fekete Hadurak seregében is szolgál jó 
néhány varázstudó. Ezek a fegyverek és 
tárgyak persze javarészt a veteránoknál 
maradtak, de a zavaros háborús időkben 
néhány mindig elvész. Hogy ezek sorsa mi 
lett, arról csak találgatni lehet. 

Most pedig lássunk néhány, 
rúnamágiával készített varázstárgyat:  

Lord Gamor csatabárdjai 

Mp: 73  
Lord Gamor a Kard Testvériségének 

egyik kiemelkedő jelentőségű nagymestere 
volt, valamikor a Hetedkor derekán, a 
kilencedik Zászlóháború tájékán. Tőle 
származott az elvetemült ötlet, hogy 
Gro-Ugon orkjait nemcsak egyszerű 
csürheként, de szervezett seregként kellene 
az ellenségre vezényelni. Sokáig 
próbálkozott a kivitelezéssel, de Orwella 
torzszülött kreatúrái mindig is a Káosz hívei 
voltak, és maradtak mind a mai napig. 

A legjobb ork bajnokokat lettek volna 
hivatottak szolgálni azok a csatabárdok is, 
amelyeket külön az ő óhajára készített a 
Testvériség varázslója. Azonfelül, hogy 
mágikus töltésüknek köszönhetően 

forgatójuk könnyebben harcol, harc közben 80E 
erősségű gyűlölet mozaik is érvényesül rá, aminek 
eredményeképpen mindig aktuális ellenfelét gyűlöli. 
Értelemszerűen ekkor a harc gyűlölettel módosítói 
érvényesek, annak minden megkötésével együtt 
(azaz nem harcolhat az ellenfél foglyul ejtéséért, ha 
teheti, nem vonul vissza stb.) Továbbá, ha a karakter 
dühödten harcol, nem valószínű, hogy meg akarna 
szabadulni fegyverétől, még ha a játékos így is 
gondolja! 

Ha játékos karakter forgatja a csatabárdot, a 
fenti erősség ellen Asztrális Mágiaellenállást dobhat. 
Amennyiben elvéti, korántsem bizonyos, hogy 
ráébred, dühöngését a fegyver okozta. Ezt 
eldöntendő, sikeres Asztrálpróbát kell tennie - csak 
ekkor döbben rá, hogy nem saját akaratából, hanem 
mágia hatása alatt cselekedett. A fegyver értékei 
ettől eltekintve a következőképp alakulnak: KÉ +2, 
TÉ +5, VÉ +5, sebzés +l. 

A bárdok nem éppen díszes kivitelűek, 
avatatlan szem akár még ócskaságnak is vélheti 
őket, ám a fegyverekhez vagy a 
fegyverkovácsoláshoz értők a nemesacél fejről 
tüstént láthatják, hogy nem akármilyen holmival 
állnak szemben. Használatához nem szükséges 
parancsszó. 

Sahred tőre 

Mp: 98  
Bár a fegyver Abdul al-Sahred, a híres dzsad 

nekromanta nevét viseli, valójában nem az ő műve, 
sőt, az elsőt még csak nem is dzsadok alkották. Az 
első ilyen jellegű fegyver Abasziszban tűnt fel, ahol 
egy nekromanciával foglalkozó varázsló készítette, 
és nevezte el a nagy előd után. Leírásai nyomán több 
efféle tőr is készült, a nekromancia és a 
varázstárgyak alapos ismerői azóta is Sahred 
tőreként emlegetik őket. Az elv egyszerű. A 
nekromanta megidéz egy kísértetet, amit Sahred a 
Nekrografiaban életerővel táplálkozó élőholtként ír 
le, majd a fegyverre írt rúnák segítségével 
bebörtönzi, és a pengéhez köti a lelket. A kísértet 
torz lelke nem képes szabadulni a tőrből, életerő 
utáni csillapíthatatlan vágya azonban megmarad. 
Valahányszor élő testbe mártja pengéjét a fegyver 
forgatója, a kísértet elvon az áldozat életerejéből. Ez 
az életerőszívás mindenben megegyezik az élőholt 
eredeti képességével (lásd. M.A.G.U.S. 395. old. 
illetve Bestiárium 75. old.). A rabolt illetve 
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begyűjtött életerőt a fegyverforgató nem képes saját 
javára fordítani. Ahhoz, hogy az életerőszívás 
valóban bekövetkezzék, a tőr használójának túl kell 
ütnie áldozatát, fognia azonban nem szükséges a 
fegyvert, azaz a tőr dobásánál is érvényesül a mágia. 

Pontos leírást nemigen adhatunk erről a 
holmiról, hiszen több ember, egymástól függetlenül 
készített effélét. Általánosságban elmondható, hogy 
tradicionálisan tőr (az esetek 80%-ában), és gyakran 
ezüst díszíti a keresztvasát. Parancsszót nem igényel. 

Sogron pallosa 

Mp: 69  
Íme egy rendhagyó holmi, mivel nem 

varázslók, hanem olyan tűzvarázslók készítették, 
akik járatosak voltak a rúnamágia rejtelmeiben. 
Pontosan senki sem tudná megmondani, hány ilyen 
kard is készült, de az bizonyos, hogy legalább öt 
tucat. Ezek elsődlegesen Ordan Lángőreit szolgálták. 
Nevükkel ellentétben nem mindegyik pallos, a 
hosszúkardtól a kétkezes kardig minden változat 
előfordul. A kardok nem sokkal az ordani 
hatalomátvétel után készültek. Azóta a tűzvarázslók 
rendje számára számtalan Lángőr hajtott végre 
sikeres küldetést - és bizony akadtak olyanok is, 
akiket nem kísért útjukon szerencse. Így aztán, bár a 
régi idők krónikái még több mint félszáz ilyen 
kardról tesznek említést, jelenleg Ordanban 
mindössze két tucatot tartanak számon. Több 
tűzvarázsló kísérletezett már hasonló kardok 
készítésével azóta, több-kevesebb sikerrel. A letűnt 
idők tudása foghíjasan maradt fenn, a magas fokú, 
speciális irányultságú rúnamágia maradéktalan 
újraélesztésében nemigen segíthet senki a 
tűzvarázslóknak. 

A fegyverek hatalma naponta háromszor 
érvényesülhet: alkalmanként 12 körig (2 perc) 4E 
erősségű lángaurát von a penge köré, +40 Sp-vel 
növelve a sebzést. A kard parancsszóra borul lángba, 
ugyanezzel a paranccsal idő előtt meg is szűntethető 
az aura. Szakértő szemek könnyen felismerhetik 
Sogron pallosát, markolatuk spirálisan tekeredő 
kobrát ábrázol, aminek feje és kiterjesztett gallérja 
adja a markolatgombot. A kígyó szeme apró, 
tűzvörös rubin - pusztán csak ékesség. A mágikus 
hatalmat adó rúnák a kobracsuklya hátoldalát 
díszítő, túlburjánzó mintázatban bújnak meg. 

Aki Sogron vallásában vagy Ordan 
történelmében, illetve legendáiban legalább 

alapfokon jártas, 75% eséllyel ismer fel egy 
ilyen kardot, és 25% esélye van rá, hogy a 
varázsszót is tudja. Ha a fentiek közül esetleg 
több képzettséggel is bír, akkor minden plusz 
képzettség +5% módosítót jelent, az egyes 
képzettségek mesterfoka ezenfelül újabb +5% 
módosítót ad (így a maximális esély 100%, 
illetve 50%) 

Orgyilkos tőr 

Mp: 93  
Igen ritka és különleges fegyver, eredetét 

homály fedi. Ebből is több készült, vélhetően 
nem egyazon kéz alkotta őket, de az ynevi 
történelem során jó, ha öt-hat darab felbukkant. 
A tőrön különleges rúna díszeleg, amely 
leginkább a mozgásirányítás mozaikhoz 
hasonlít. Készítője valószínűleg hosszasan 
tanulmányozta az orgyilkosok tudományát, 
majd tapasztalatait néhány mágikus jelbe 
foglalta. 

A tőr tehát tökéletes gyilkos fegyver lehet 
bárki kezében. Mindössze ki kell mondania a 
parancsszót - ekkor a keresztvas rúnái átveszik 
az irányítást a mozgásközpontja fölött, s ettől 
kezdve a tőr irányítja forgatója kezét. Az 
irányítás mindössze egyetlen körig tart, ám ez 
épp´ elég egy tökéletes szúráshoz. Feltéve, 
hogy adottak az egyéb körülmények (pl. 
meglepetés), a tőr használójának első támadása 
úgy sebez, mintha az illető mesterfokon lenne 
jártas a Hátbaszúrás képzettségben. Egy nap 
legfeljebb háromszor használható, és a 
hátbaszúráshoz teljesülnie kell a többi 
szükséges feltételnek is, azaz nyílt harcban, 
szemtől szemben még ezzel a pengével sem 
lehet valakit orvul hátbaszúrni. Akár sikeres 
volt a támadás, akár nem, leadása után a tőr 
átlagos fegyverként működik tovább - bár 
mágikus, harcérték-módosítói nincsenek. 

A tudás kardja 

Mp: 81 
Elkészítési ár: 6 arany + a fegyver ára  

Aki ezt a hosszúkardot a kezébe veszi, az 
képessé válik a forgatására, még ha eredetileg 
képzetlen is volt rá. Ez azt jelenti, hogy ha 
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valaki, akinek nem volt fegyverhasználata 
hosszúkardra és ezt a fegyvert a kezébe 
veszi, akkor úgy tudja azt forgatni, mintha 
alapfokon képzett lenne rá. Ha egy olyan 
valaki veszi a kezébe, aki alapfokon ismeri 
a hosszúkard használatát az ezt a fegyvert 
mesterfokon képes forgatni. Ezen felül a 
fegyver a következő harci bónuszokkal 
rendelkezik: 

KÉ: +2 TÉ: +5 VÉ: +5 Sebzés: +1 

A hárítás tőre 

Mp: 75 
Elkészítési ár: 4 arany + a fegyver ára  

Ez a kosaras hárítótőr annak nyújt 
nagy segítséget, aki képzett a forgatásában. 
A pengéjére írt rúnák mágikus ereje 
könnyíti a vele való védekezést, miáltal a 
fegyver Védő Értéke 30 lesz(összesen). A 
fegyverrel támadni is lehetséges, ám a 
befoglalt mágia ezt nem támogatja. Ez a 
hárítótőr hetente egyszer 1 percre képes 
olyan hatékony védekezést elérni, hogy a 
használóját nem lehet eltalálni közelharci és 
hajított fegyverekkel, kivéve a 00-t a 
meglepetésszerű és a hátulról jövő 
támadásokat. Ez idő alatt a tőrt forgatónak 
koncentrálnia kell a védekezésre, azaz nem 
támadhat, még ha van a másik kezében 
fegyver, akkor sem. 

A támadás szigonya 

Mp: 76 
Elkészítési ár: 4 arany + a fegyver ára  

Eme háromágú szigony hegyei egy 
síkban, egymás mellett helyezkednek el. A 
nyelét díszítő rúnák képessé teszik 
forgatóját a lefegyverzés vagy a 
fegyvertörés képzettség használatára. Hogy 
melyikre, azt a tárgy elkészítésekor kell 
eldönteni. Ha a fegyver használója nem volt 
képzett a két képzettség valamelyiké, akkor 
ezen fegyver forgatásakor megkapja az 
egyiket alapfokon. Aki alapfokon ismeri az 
egyik ilyen képzettséget, az ezzel a 
fegyverrel harcolva mesterfokon 
alkalmazhatja a fegyvertörés vagy a 

lefegyverzés képzettséget. Természetesen csak az 
egyiket. Mivel a háromágú szigony kiválóan 
alkalmas a fegyvertörésre és a lefegyverzésére, ezért 
eme képzettségek használatakor 10-zel csökken a 
TÉ mínusz(Af: -15TÉ;Mf: +10TÉ).Ezeken felül a 
fegyver a következő harci bónuszokkal rendelkezik: 
+10 TÉ. 

A roncsolás buzogánya 

Mp: 71 
Elkészítési ár: 6 arany + a fegyver ára  

Aki ezt a tüskés buzogányt a kezébe veszi, és 
képzett a használatában, az tetemes pusztítást képes 
okozni vele. A rúnák, melyek a fegyver nyelét 
díszítik, +2 sebzést adnak neki. Ám ez még nem 
minden: naponta egyszer romboló erejű csapás 
leadására képes, ami a normális 1k6+4 Sp helyett 
3k6+4 Sp-t sebez, ha talál. Ha nem talál, akkor a 
buzogány forgatójának Erőpróbát kell dobnia 
módosító nélkül, ha alapfokon volt 
fegyverhasználata rá, és +2-vel,ha mesterfokon. Ha a 
próba sikeres volt, abban az esetben a fegyver 
csupán kilendül és a használója elveszíti következő 
támadását, míg ha elvétette, akkor a fegyver kirepült 
a kezéből és beleágyazódik a legközelebbi 
falba/nagy tárgyba.(10 m-en belül). 

Mágikus gyolcs 

Mp: 50 
Elkészítési ár: 5 ezüst  

Ez a tekercsnyi kötszer felhasználható 
sebesültek bekötözésére, akár a hétköznapi, hasonló 
anyagok, ám ha nem használják el az egész 
tekercset, amely egy rövidke pálcára van feltekerve, 
akkor a kötöző anyag rövid időn belül 
újratermelődik és újra egy teljes értékű tekercset 
alkot. Egy nap maximum ötször tud újratermelődni. 
A tekercs 50 alkalommal használható. 

Meditációt segítő fejpánt 

Mp: 90 
Elkészítési ár: 2 arany + a fejpánt ára  

Aki ezt a fejpántot viseli, annak ideiglenesen 
+2-vel megnő az Intelligenciája, amíg rajta van a 
fejpánt. Ha az illető ismeri a Pszi-t, akkor a pánt 
segítségével 2-vel magasabb pszi-használati szintű 
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alkalmazónak kell tekinteni minden téren. Ezenkívül 
a viselőjének minden pszi-diszciplína meditációs 
ideje a 2/3-ára csökken(felfelé kerekítve). 

Rozsdás kard 

Elhagyatott helyeken, lepusztult vidékeken 
bukkanhat erre a fegyverre a kalandozó. Elsõ 
pillantásra egy tönkrement fegyvernek tűnik, ám a 
szakértõ szemek rögtön észrevehetik, hogy enyhe 
mágiát sugároz. Aki azzal próbálkozik, hogy 
megcsiszoltassa, jó formába hozza a fegyvert, 
kudarcot vall. Az élek újra berozsdásodnak, amint a 
karbantartás véget ér. A fegyver értékei ugyanazok, 
mint egy hagyományos hosszúkardé, azzal a 
különbséggel, hogy amint megvágnak vele valakit, 
és a pengén lévõ rozsda vért érint, átváltozik. Hogy 
mivé, az a véletlen műve, de bizonyosan egyik 
hatásnak sem fog örülni a megsebzett. Minden 
sebzés után k6-tal kell dobni; eszerint:  

1. A rozsda savvá változik, újabb 2k6 Sp-t 
okozva. A sav marta testrész 25% eséllyel 
üszkösödni kezd. Ha többször ugyanez a hatás, 
akkor 10%-al nõ az esély. 

2. A rozsda egy bódító hatású méreggé válik. 
Azonnal hat, és k6+2 körig tart. Ha sikeres 
egészségpróbát dobtak ellene, akkor csak 
közönséges gyengeség lesz úrrá az áldozaton, 
amennyiben a sikertelen, úgy az illetõ rémképeket, 
illúziókat fog látni, a saját társait szörnyetegeknek, 
és megtámad mindenkit a környezetében, válogatás 
nélkül. Eközben a harc bódultan hatásai 
érvényesülnek rajta. 

3. Egy speciális kínméreggé alakul a rozsda. 
Azonnal hat. K6+2 kör a hatóideje. Ez idõ alatt 
minden sebzést fájdalmasabbnak érez a megsebzett. 
Sikeres egészségpróba esetén másfélszer annyi FP-t 
sebzõdik, sikertelen esetén ez az érték kétszeres lesz. 

4. Reszketni kezd a rozsdától az illetõ, hideg 
verejtékcseppek gördülnek le arcán. Sikeres 
egészségpróba esetén gyengeség, ellenkezõ esetben 
bódulat keríti hatalmába a megsebzettet. 

5. Kínméreg, további k10/2k10 Sp-vel, attól 
függõen, hogy sikeres-e az egészségpróba, vagy 
sem. 

6. k6 kör alatt ható, k6 perces idõtartamú 
méreggé alakul a rozsda. Amennyiben sikertelen az 
egészségpróba, az áldozat megõrül, értékei 30-al 
csökkennek, és véletlenszerűen megtámad 
mindenkit, akit a közelében lát. Amennyiben sikeres 

az egészségpróba, akkor is dühös lesz, de képes 
megkülönböztetni ellenséget a baráttól. TÉ + 10 
VÉ -20 SP +2. 

 
A kard 6-szor használható egyszerre. 

Utána egy órás pihenésre van szüksége. Az 
általa elpusztított lények 30% eséllyel valamely 
élõhalottként térnek vissza 2k6 napon belül 
(bosszúálló), és addig meg nem nyugszanak, 
amíg el nem pusztítják a kard tulajdonosát 
(vagy a tulajdonos az élõholtat, aki ezután 
többször már nem tér vissza) 

A fegyvert lehet rúnázni is (vagy található 
rúnázott rozsdás kard is), de maximum 3. 
fokon, különben elveszíti különleges 
képességeit. 

Álruhák kalapja 

Mp: 79 
Elkészítési ár: 2 arany  

A kalap eredeti alakja egy karimás 
bőrkalap, melyet alulról rúnák díszítenek. Ha 
valaki arra összpontosít, hogy a ruházata 
másképp nézzen ki, akkor az megtörténik. Az 
új viseletéről a fejében pontos képnek kell 
lennie, mert, ha nem, akkor a meg nem 
határozott területeken a régi ruha marad. Ekkor 
a KM mindig kérje a játékostól, hogy írja le 
pontosan, hogy mit szeretne és ha a KM 
hiányosságot lát az még nem biztos, hogy a 
karakter is látja. 

A kalapot ilyen módon nem lehet 
eltűntetni, de átalakítani viszont akármilyen 
fejfedővé lehet. Ha a régi ruha szakadt volt, 
akkor az új ruha alakján is lesznek szakadások. 
Ettől függetlenül a ruha minősége és anyaga 
megváltoztatható. A kalap hatása egy 
alkalommal 1 óráig tart, és 50 alkalommal 
használható. 

Érzékek fejpántja 

Mp: 65 
Elkészítési ár: 2 arany + a fejpánt ára  

Aki ezt a fejpántot viseli annak 
érzékszervei, kitisztulnak, valamint azok 
érzékelési tartományai kitágulnak, így minden 
érzékszerve kétszer olyan éles lesz, mint eddig 
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volt. Észlelés képzettségére +3 -at kap 
(minden érzékszervére 
vonatkoztatva),továbbá amíg viseli a 
fejpántot,30%-ban megérzi a rá leselkedő 
veszedelmet, annak mértékét is, de irányát, 
mibenlétét nem tudja megállapítani. 

Ügyesség kesztyűi 

Mp: 98 
Elkészítési ár: 1 arany 

E rúnákkal borított kesztyűpár 
viselője elképesztő dolgokra képes. 
Elkaphatja a felé hajított tárgyakat 
(dobófegyverek, korsó, stb) és képes 
leszedni a levegőből a felé lőtt 
nyílvesszőket is. Ez akkor lehetséges, ha az 
ő kezdeménye nagyobb volt, mint a tárgyat 
felé dobóé vagy a rá lövő ellenfélé. Abban a 
körben semmi mást nem tehet és csakis arra 
az egy lövésre összpontosíthat. Annak az 
esélye, hogy elkapja, az Ügyességének és a 
Gyorsaságának az összege %-ban, +5%,ha 
alapfokon vagy +10%,ha mesterfokon 
képzett a felé repülő tárgy dobásában. Ha 
nem sikerült elkapnia és az ellenfél TÉ-
je(CÉ-je) nagyobb az ő VÉ-jénél, akkor 
természetesen eltalálja a lövedék. A kesztyű 
további bónuszai: +2 Gyorsaság +2 
Ügyesség. 

Gyorsaság Rövidkardja 

Mp: 98 
Elkészítési ár: 3 arany + a fegyver ára  

Aki ezt a rövidkardot forgatja, az 
gyorsabbá válik, mint eddig volt. Jobban 
átlátja a harci helyzetet. Ezáltal 
kezdeményezőkészsége megnő amíg ezzel a 
fegyverrel harcol. Ezzel a rövidkarddal 
bárki kétszer támadhat kaszttól és 
képességeitől függetlenül. Ha eddig is 
kétszer támadott, akkor ezután nem fog 3-
szor vagy többször támadni vele(kivéve ha 
a Párostánc nevű abasziszi könyvből 
tanult[Rúna4]).A fegyver ezenkívül +2 vel 
növeli a forgatója Gyorsaságát, de csak 
akkor, amikor a kezében van. A rövidkard 
további bónusza, hogy +5-tel jobb a KÉ-je a 

többi rövidkardnál a pengéjét díszítő rúnáknak 
köszönhetően. 

Örökké égő tábortűz 

Mp: 58 
Elkészítési ár: 1 arany 

A tárgy kiindulási állapota egy rúnákkal 
díszített fahasáb. Ha valaki kimondja a parancsszót 
és a fadarab a földön van, akkor az pillanatokon 
belül megsokszorozza magát és egy lángrágyúló 
tábortűz lesz belőle. Maximum egy napig éghet, 
utána 1 napig újratöltődik. Az előhívott láng 
jelzőtűz, vagy máglya is lehet, de ekkor az égési idő 
lerövidül: jelzőtűz esetén 10 órára, máglya esetén 5 
órára. A töltődési idő jelzőtűz esetén 
másfélszeresére, míg máglya esetén kétszeresére nő. 

Fagypenge 

Mp: 54 
Elkészítési ár: 4 arany + a fegyver ára  

A szablya pengéjét díszítő rúnák erős 
vízmágiát hordoznak. Ha valaki a kezébe veszi és 
kimondja a parancsszót, akkor a kard pengéjét egy 
8-as Erősségű fagykard veszi körül. Ez -80 fokos és 
4k6 Sp-t sebez a fegyver sebzésén túl és 2 percig 
övezi a pengét. A szablya hűvös dércsíkot húz maga 
után a levegőben, és érintésére befagynak a kisebb 
vizek. Ha valaki megérinti a pengét, az menten 
odafagy, és ez azzal a következménnyel jár, hogy az 
adott testrész nagyobb rántásra letörhet. A fegyver 
mágiája 25 alkalommal használható. 

Bénítás korbácsa 

Mp: 90 
Elkészítési ár: 3 arany + a fegyver ára  

A korbácsot díszítő rúnák +1 Sebzést adnak 
neki, és akit eltalál, annak Mentális mágiaellenállást 
kell dobnia annyiszor 10 E ellen, amennyit sebződött 
a fegyvertől (SFÉ számít), különben azonnal 
megbénul 1 percre. Ez parancsszót igényel és 25 
alkalommal használható. 
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Vérivó kard 

Típus: boszorkánymesteri, nekromancia 
Mp: 55 
Elkészítési ár: 20 arany + a fegyver ára  

Az elkészítés lényege, hogy egy kisebb kóbor, 
vagy elátkozott szellemet a varázsló bebörtönöz a 
fegyverbe. A fegyver értékei mindaddig 
változatlanok maradnak, amíg vér nem éri, azaz 
vérbe nem mártják. Innentől kezdve 2 kör erejéig 
bónuszokat ad a használójának - a vérért cserébe... - 
ennek módosítói: +2Ké, +4Té, -6Vé, +1 Sp . Viszont 
a második kör után ha nem kap újabb véradagot, úgy 
- mintha megmakacsolná magát a bezárt szellem - 
nem támogatja tovább a harcot és negatív módosítók 
érik a fegyver használóit: -2Ké, -4Té, -6Vé, -1 Sp . 
Ezek a módosítók az eredeti fegyverértékekből kell 
levonni! 

Teleport kesztyű 

Mp: 70 
Elkészítési ár: 30 arany  

A kesztyű lényege, hogy a viselője naponta 
háromszor a kiválasztott fegyverét, legyen az bárhol 
a Tsz*50 láb körzeten belül a saját kezébe tud 
teleportálni. Természetesen a mágikus gátló, 
börtönző jelek és területek kivételes helyeket 
jelentenek, ott ez az eszköz hatástalan. De rendkívül 
hatékony és eredményes - pl egy bálon, vagy bárhol, 
ahova nem lehet fegyvert bevinni, meglepő a 
hirtelen előkerülő fegyverek. Tehát igazából ezzel el 
lehet érni a meglepetés erejét. Ezt az eszközt 
rendszeresen használják a különböző testőr, vadász 
és fejvadász klánok, ha nem akarnak a sok 
fegyverrel feltűnést kelteni. Példa értékként 
megemlíthető a kráni birodalmi ügynökök, akik ezt 
használták azzal a különbséggel, hogy ők a 
tenyerükön tetoválás formában volt. 

Tapasztalati úton készült 
varázstárgyak 

Mint ismeretes, a (jel) mágiának akadnak 
olyan eltorzult, korcs, mégis hatalommal bíró 
formái, melyek alkalmazása a magukra valamit is 
adó varázslók számára lealacsonyító. Ám ez nem 
akadályoz meg más mágiahasználókat abban, hogy 
ők maguk ne alkalmazzák ezeket a nemzedékről 

nemzedékre öröklődő rajzolatokat, 
szertartásokat, melyek segítségével ők is 
képesek varázstárgyak létrehozására. Való igaz, 
hogy ezek nem minden esetben bírnak olyan 
hatalommal, mint az igazi jelmágikus 
varázstárgyak, ám mégis rendkívül hasznosak, s 
nem egy helyzetben nélkülözhetetlenek 
készítőiknek, felhasználóiknak. 

A tárgyak leírása előtt feltüntetjük, hogy 
mely kaszt tagjai képesek az adott varázstárgy 
elkészítésére. Ugyanígy jelöljük a létrehozott 
varázslat időtartamát is. Az Ár, mindenkor a 
készítendő varázstárgyhoz szükséges 
alapanyagok, hozzávalók árát jelöli. Ehhez 
szokták még hozzászámítani a varázshasználók 
magának a létrehozott mágiának az árát. Ez 
vidékenként változó, s mindig a KM szava lesz 
a döntő az ügyben, de annyit megemlíthetünk, 
hogy általában a befektetett Mp-k számát 
szokás másfél arannyal megszorozni. Ebből is 
kitetszik, hogy nem igazán olcsó mulatság még 
a legegyszerűbb ilyen amulett, ital, stb. 
megszerzése sem. 

Fénykő 

Készítheti: bárd 
Mp: 81 
Időtartam: maradandó 
Elkészítési ár: 2 ezüst  

Elsősorban egyes északi 
bárdtestvériségek körében ismert az az eljárás, 
amely segítségével egy-egy megfelelő kőre egy 
ágbogas rúnát rajzol az énekmondó, s manát 
plántál bele. Ezek után a rajzolat felizzik, s 
világítani kezd. Ily módon olyan 
világítóeszközhöz juthatnak, mely könnyen 
kezelhető, kis helyen elfér s a későbbiekben 
már nem szükséges újfent manapontokat 
rápazarolni, csakhogy működjön. Az ilyen 
Fénykövek soha nem nagyobbak egy 
gyerektenyérnél. Általában bőrtasakokban 
hordják őket, s csakis akkor kerítik elő, ha 
feltétlenül szükség van rájuk. Nem maga az 
ágszerű rajzolat az, ami világít ilyenkor, hanem 
a kő kap egyfajta belső – hő nélküli - izzást, ez 
vet fényt a környezetre. Fényerejét tekintve 
kétféle lehet. Vagy egy gyertyának vagy egy 
fáklyának megfelelő méretű. Ez a különbség a 
készítésére használt Mp-kben is megnyilvánul. 
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A mágia erősen átformázza a kő 
szerkezetét, ezért az ilyen varázstárgyak 
meglehetősen törékenyek, a Tárgyak 
ellenállása táblázatban az Üveg 
kategóriának felelnek meg. 

Halottűző bot 

Készítheti: boszorkánymester 
Mp: lásd a leírást 
Időtartam: maradandó 
Elkészítési ár: 1 arany  

Toron az igazi hazája azoknak a 
véseteknek, rajzolatoknak, melyek 
segítségével különféle hatások 
alkalmazhatók az élőholtakkal 
kapcsolatosan. Ezek általában az ilyen 
jellegű bestiák távoltartására szolgálnak, de 
akadnak közöttük olyanok is, amelyek 
segítségével parancsolni lehet az egyes 
szörnyetegeknek - természetesen a 
felhasználásra kerülő Mp-k mennyisége 
függvényében. 

Noha az ilyen tárgyak eredetüket 
tekintve elsősorban az északi birodalomból 
származhatnak, manapság már egyetlen 
boszorkánymesteri szekta sem nélkülözheti 
azokat a magitorokat, akik hasonló tárgyak 
előállítására képesek. 

A Halottűző bot nagyjából embernyi 
magasságú, vöröstölgyből készített eszköz, 
melyen három sorban találhatók különféle 
vésetek. Ebből kettő a bot tetején, egy pedig 
nagyjából középtájon helyezkedik el. 
Segítségével használója távol tarthatja 
magától - és esetleg társaitól is - azokat az 
élőholtakat, amelyek ellen a varázs 
vértezetet nyújt. Az a bot, amely sikeresen 
ellenáll a III. nekrográfiai osztályba 
sorolható lényeknek, értelemszerűen 
ugyanezt a hatást biztosítja az alacsonyabb 
osztályba sorolt bestiákkal szemben is, a 
magasabbra sorolt szörnyetegek ellen 
azonban hatástalan. 

A bot a felhasznált Mp-k 
függvényében bizonyos nagyságú területet 
hozzáférhetetlenné tesz egyes túlvilági 
teremtmények számára. A terület 
nagyságáról, illetőleg a távoltartható bestiák 
típusairól a lenti táblázat tájékoztat. (A 

felhasználandó Mp-k számát akkor kapjuk meg, ha a 
területre, illetőleg a szörnyetegek osztályára 
vonatkozó értékeket összeadjuk.) Ugyan a 
Necrografia osztályokba sorolja a démonokat is, 
ezek ellen azonban a bot hatástalan. 

 
Osztály MP Védett terület MP 

I. 20 személy 15 
II. 30 1 láb sugarú kör 25 
III. 40 3 láb sugarú kör 45 
IV. 50 5 láb sugarú kör 65 
V. 60   
VI. 70   
VII. 80   
 

Gyűrűk 

Holtak gyűrűje 

Készítheti: boszorkánymester 
Mp: 35 
Időtartam: maradandó 
Elkészítési ár: 2 arany  

Ez a vidékenként más és más formájú, 
néhanapján különféle kövekkel is ékítik, abban 
azonban mindegyik megegyezik, hogy 
kígyóvonalban tekergő fekete vésetek találhatók 
rajta. 

Meglehetős hatalmat ad viselőjének, hiszen 
segítségével az illető képes lesz a Halottak nyelvén 
szólni, s természetesen megérti azt is, ha a holtak 
szólnak hozzá ezen a nyelven. Akaratát nem tudja 
majd rákényszeríteni a túlvilági bestiákra, s a gyűrű 
védelmet sem nyújt ellenük. Csupán azt a 
szakadékot hidalja át, amit az élők és a halottak 
közötti közös nyelv - esetleges - hiánya jelent. Így 
legalább egy, mindkét fél által ismert nyelv 
használatára nyílik lehetőség. 

Kígyó karperec 

Készítheti: boszorkánymester 
Mp: lásd a leírást 
Időtartam: 10 kör 
Elkészítési ár: 1 arany  

Állítólag a Taba el-Ibara boszorkányainak 
sikerült először helyesen alkalmazni azokat a régi 
szertartásokat és romlott hatalmú rúnákat, 



MAGUS                                                                               Varázstárgyak                                                          Kalandozok.hu 

28 
 

amelyekkel ezeket a praktikus varázstárgyakat 
létrehozták. Ma már északföldön is rájuk 
bukkanhatunk, noha kétségtelen, hogy igazi hazájuk 
a Sheraltól délre fekvő terület. 

Alakjukat és fajtájukat tekintve rendkívül 
változatosak. Ugyanez mondható el az anyagukról 
is. Nem is lehet ez másként, hiszen első ránézésre 
csupán egy női ékszert láthat a megfigyelő. Ez a 
kígyóforma karperec, csuklón, és a karon egyaránt 
használatos, s minden esetben egy spirálisan 
csavarodó, tátott szájú állatot ábrázol. Akadnak 
olyanok, melyek szemeit drágakövekkel díszítik, 
másoknak csupán a különféle vésetek szolgálnak 
ékül. 

Három különböző formáját különítik el az 
ismerői. Mindhárom megegyezik azonban abban, 
hogy naponta egyszer lehet használni, gondolati 
parancsra aktiválódik, és az időtartama minden 
esetben tíz kör. 

Az első típusba tartozó varázstárgyak 
elkészítéséhez a boszorkánynak 45 Mp-t kell 
felhasználnia. Az így létrehozott varázstárgy 
mindenben a Kígyóvarázs I-ben leírtak szerint fog 
viselkedni, ha aktiválják. Hossza viszont legfeljebb 
10 lábnyi lehet, VÉ-je 60, és legalább 20 Fp-t kell 
sebezni rajta ahhoz, hogy tönkremenjen. 

A második típusba tartozó varázstárgyak 
létrehozásához a boszorkánynak 65 Mp-t kell 
felhasználnia. Az így létrehozott varázstárgy 
mindenben a Kígyóvarázs II-nél leírtak szerint 
viselkedik majd. Legalább 30 Fp-t kell ahhoz 
sebezni rajta, hogy tönkremenjen. 

A harmadik típusba tartozó varázstárgy nem 
más, mint egy valódi kígyó, melyet a boszorkány 
elvarázsol. A kígyót természetesen élve kell a 
varázslatnak alávetni, s az így „készített” tárgy a 
későbbiekben varázseszköznek számít majd. 
Amennyiben aktiválják, a gazdája irányítja 
cselekedeteit az időtartam alatt. Harcértékei, 
esetleges mérge, Fp-i mindenben az eredeti állat 
értékei lesznek. Ha a kígyót megölik, természetesen 
a varázstárgy is tönkremegy. Elkészítéséhez 85 Mp 
szükséges. 

Mindhárom típusra igaz, hogy amennyiben a 
varázslat időtartama során a kígyó megsemmisül, 
abban az esetben maga a Kígyókarperec is 
végérvénnyel tönkremegy. Bármilyen egyéb - nem 
halálos - sérülés a következő használatra eltűnik. 

Fiatalság gyűrűje 

Készítheti: varázsló, boszorkány 
Mp: 60 
Elkészítési ár: 6 arany  

Kis ékszer, amely a gazdájának életét 
megmásfélszerezi(miután a gyűrűt fölvette). 
Levétele után az élet folyamata alapmódon 
folytatódik, de ha a lény túléli maximális 
életkorát, a gyűrű létszükségletté válik. 

Istenek gyűrűje 

Készítheti: nomád sámán, pap 
Mp: lásd a leírást 
Elkészítési ár: lásd a leírást  

Ez a kis gyűrű megnöveli viselőjének 
maximális Ép-it a táblázat szerint. 

 
Mana igény +Ép Ára 

25 +1 4 arany 
50 +2 8 arany 
75 +3 12 arany 
100 +4 16 arany 

 
Minden további szinten +25 mana, +1Ép, 

+4 arany 

Tűzgyűrű 

Készítheti: tűzvarázsló, varázsló 
Mp: 30 
Elkészítési ár: 15 ezüst  

Kis gyűrű, amely elemi tűzből épít gyűrűt 
gazdája köré, ha az megparancsolja neki. Ez a 
tűz 1k6 sp-t sebez és lángra lobbantja az éghető 
anyagokat, ruhákat. A gyűrű tüze egy körig ég 
azután mintha nem is lett volna szertefoszlik(a 
meggyulladt anyagok tovább égnek). 

A gyűrű hátránya, hogy naponta kétszer 
lehet használni és csak azok bírják működtetni, 
akiknek legalább 16-os asztráljuk van. 
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Sötétség gyűrűje 

Készítheti: varázsló, illúzionista 
Mp: 30 
Elkészítési ár: 3 ezüst  

Ez a gyűrű(ha gazdája 
megparancsolja) sötétséget idéz a viselője 
körüli 20méter sugarú körben, melyben 
minden lénynek a harc vakon, vagy 
vaksötétben módosítókat kell elszenvednie, 
kivéve a gyűrű gazdájának! A sötétség 
mágikus és csak mágikus fények láthatóak 
benne. Ha valaki a körön kívülre megy a 
sötétséget egy fekete félgömbnek látja. 

A sötétség 10 percig marad meg, 
azután a gyűrűnek 2 órát töltődnie kell az 
újabb használat előtt. (Az aurában az infra- 
és ultralátás sem működik!!!) 

Italok 

Tanulás itala 

Készítheti: szerzetes 
Mp: 30 
Elkészítési ár: 4 ezüst  

Ha valaki megissza ezt a piros színű 
italt gyorsabban tud egy képzettséget egyel 
magasabb fokra tanulni. Az ital a tanulás 
idejét 1k6 órára csökkenti (Ez idő alatt hat 
az ital). Hátránya, hogy csak tanulással 
elsajátítható képzettségek tanulhatók így 
gyorsabban! 

Irányítás itala 

Készítheti: boszorkánymester 
Mp:80 
Időtartam: K6 x 10 perc 
Elkészítési ár: 4 arany  

Aki az italt felhajtja, képes lesz a 
közelében (20 m sugarú kör) tartózkodó 
élőlényeket irányítani (20 E). Egyszerre 
csak egy lényt irányíthat, de azt ő választja 
ki. Ezzel az itallal a felhajtója csak az 
áldozat mozdulatait képes irányítani, és 
azok is csak viszonylagosan egyszerűek 
lehetnek(pl. varázslás, harc nem). Ellenben 
az áldozat tudatában van annak, hogy nem 

saját maga irányítja a mozdulatait és az időtartam 
lejárta után ez káros következményekkel lehet az 
irányítóra. Ha az áldozat öngyilkos cselekedetre 
kényszerül, akkor az újabb mágiaellenállásra 
jogosult, mely ha sikeres, akkor felszabadul a mágia 
hatása alól, ha sikertelen volt akkor végrehajtja azt. 

Emlékek itala 

Készítheti: boszorkány, boszorkánymster 
Mp: 50 
Időtartam: K6 x 10 perc (végleges) 
Elkészítési ár: 5 arany  

Az ital felhajtója képes egyetlen, hozzá 20 m-
nél közelebb álló személy emlékeiben olvasni az idő 
tartam mértékéig. Ennek Erőssége 30E. Az ital 
másik felhasználása, hogy nem olvassa az áldozat 
emlékeit, hanem az időtartamnak megfelelő 
hosszúságot kitöröl belőle(20 E).A felhasználónak 
tudnia kell, hogy mikori emlékeket akar kitörölni. Ez 
a törlés végleges, az emlék nem szerezhető vissza 
mágikusan sem. 

Uralkodás itala 

Készítheti: boszorkánymster 
Mp: 80 
Időtartam: K6 x 10 perc (végleges) 
Elkészítési ár: 6 arany  

Aki az italt felhajtja, képes lesz a 
környezetében(20 m) tartózkodó teremtmények 
korlátozott mértékű befolyásolására. Aki az 
időtartam alatt a hatóterületen belül tartózkodik, az 
köteles Asztrális ME-t dobni 25E ellen. Aki elvéti, 
az erős hűséget fog érezni a boszorkánymester 
irányában az időtartam lejártáig. Ez az érzelem a 
lojalitást kevésbé előtérbe helyező kasztok esetében 
enyhébb, a becsületükre sokat adóak esetében 
erősebb szimpátiát jelent. Ez megakadályozza őket 
abban, hogy ellene tegyenek és inkább arra sarkallja, 
hogy kedvére cselekedjék. 

Tűzgyújtó 

Mp: 18 
Elkészítési ár: 5 ezüst-1 arany  

Ez általában vagy egy sétabot, vagy egy 
egyszerű pálca. Az elsőket Toronban készítették a 
Sogron hívek. Ordanba is átkerült a Psz. 3694-ben. 



MAGUS                                                                               Varázstárgyak                                                          Kalandozok.hu 

30 
 

Ott sokkal hatékonyabbat állítottak elő a 
Tűzvarázslók, de azt csak és kizárólag rendjük tagjai 
használhatják, kapják meg. Az egész pálcika feje 
egy kis kobrát ábrázol, ha elhangzik a szó akkor 
annak szájából egy kis tűz csap ki, meggyújtva maga 
előtt lévő gyúlékony anyagot. Naponta maximum 10 
szer lehet használni, Komoly sebzést nem lehet 
elérni vele, így ez nem igazán minősül fegyvernek. 
Ha mégis valaki égési sérülést szenved el/okoz 
akkor +20 Té valamint k3-as sebzés ha Toronban 
készült ez, K6 ha Ordani. Az ordani csak ordani 
kezében működik. 

Ordani lángfújó 

Mp: 50 
Elkészítési ár: ? 3 arany (ordani tűzvarázslórend 

tagjai számára) 300 (egyéb ordaninak) 3000 
(bármely pozitív pyarroni vallásúnak) 30000 
(ranagol híveknek de nem lehet gorviki és 
kráni) 300 000 arany (kráni ill. gorvikinak), 
Tharr hívőnek csak HALÁL jár... : ) 

Általában csuklópántra, amulettre, vagy 
karvértre elhelyezett rajzolatok adják a hatást. Csak 
Ordanba készítik, az árak a politikának és a 
vallásoknak megfelelően alakul. Lényege, hogy a 
megfelelő szót kimondva az adott tárgyból egy 1 láb 
átmérőjű lángcsóva csap ki. ez a teljes zóna végéig 
elhat, vagyis a hatótávja 10-12 láb. Ez a fegyver 
naponta háromszor használható, ha a tárgyon 
megsérül a karcolat akkor az lángrobbanással 
megsemmisül. A lángcsóva 1körig tart a sebzése 
2k6, a lángrobbanás szintén 1 körig tart de a sebzése 
6k6. 

Lángfújó 

Mp: 65 
Elkészítési ár: 12-40 arany  

Ezt a változatot varázslók csinálják, hasonló az 
előzőekhez, de a hatékonysága korántsem olyan jó. 
Hatótávolsága szintén 10-11 láb, az időtartalma 1 
kör. Ezt naponta csak egyszer esetleg háromszor 
lehet használni. Ha egyszer, úgy a sebzése 2k6, ha 
háromszor úgy a sebzése k6. Ha a rúnák-karcolatok 
megsérülnek itt is valamilyen mágikus - 
tűzkitörésben nyilvánul meg itt, ebben az estben 
4k6-os tűzkitörés jön létre, megsemmisítve a 
hordozótárgyat. 

 Amulettek 

Papagáj amulett 

Készítheti: bárd 
Mp: lásd a leírást 
Időtartam: 2K6 óra 
Elkészítési ár: 3 ezüst  

Rendkívül furcsa az amulett, amelyet 
jobbára a Sheral déli oldalán élő bárdok 
készítenek. Ránézésre egyszerű, kerek 
fémlapocskának tűnik, melyet néhány vésettel 
láttak el. Valójában meghökkentő 
képességekkel bír. Ha megfelelő sorrendben 
érintik a rúnákat, az amulett „megjegyzi” azt a 
hangsort, mondatot, melyet először „hall”. 
Ezután azt meg is ismétli, mihelyt valaki ismét 
a megfelelő sorrendben érinti a rúnákat. 

Akadnak olyan típusai is, melyeknél az 
üzenet elővarázsolásához nem szükséges 
betartani a megfelelő sorrendet, tökéletesen 
elegendő, hogy valaki – bárki – az időtartam 
lejárta előtt kezébe vegye az amulettet, miután 
azt az üzenet leadása után gazdája elengedte. 

Az így elhangzó hangsor minden 
tekintetben megegyezik azzal, amit az amulett 
„megjegyzett”. Kizárólag egyszerű zörejek, 
hangok továbbíthatók ily módon, varázsolni, 
esetleg hatalomszavakat használni képtelenség. 

Attól függően, hogy az amulettbe mennyi 
MP-t fektettek, különböző hosszúságú 
hangsorok felélesztésére képes:  

 
Hossz Mana-igény 

1 szó (hang) 15 Mp 
5 szóig 30 Mp 
10 szóig 40 Mp 
20 szóig 50 Mp 
30 szóig a háttér hangjaival 60 Mp 

 

Sebezhetetlenség amulett 

Készítheti: varázsló, pap 
Mp: lásd a leírást 
Elkészítési ár: lásd a leírást  

Ez a nefritet tartalmazó amulett védelmet 
nyújt gazdájának a testi támadások ellen úgy, 
hogy elemi erőből épít pajzsot gazdája köré. 
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Mana igény SFÉ Ára 

15 +1 3 arany 
30 +2 5 arany 
45 +3 7 arany 

 
Minden további szinten +15 mana, +1 

SFÉ, +2 arany 

Életvédő amulett 

Készítheti: boszorkánymester 
Mp: lásd a leírást 
Elkészítési ár: 2 ezüst  

Ez az amulett ellenállóvá teszi 
viselőjét az életerővel manipuláló 
támadások ellen. Ha a hordozót ilyen hatás 
éri, akkor az elveszített Sp-k számát 
csökkenteni kell a táblázatban megadott 
értékekkel, így csak a megmaradt Sp-t 
veszti el. A támadó is kevesebb életerőt tud 
ezáltal elszívni. 

 
Mp Sp csökkenés 
40 5 
65 10 
95 15 
120 20 

 

Pszi-amulett 

Készítheti: pszi-mester, varázsló 
Mp: 60 
Elkészítési ár: 2 arany  

Ez az amulett hasonlít a Hatalom 
amuletthez, csak ebbe pszi pontot lehet 
tárolni és a gazdájának nem kell a 
feltöltésre koncentrálni. A pszi-töltődés 
során egy pont az amulettben, egy pedig a 
tulajdonos elméjében tárolódik. 

Betegségtől óvó amulett 

Készítheti: boszorkány, boszorkánymester 
Mp: lásd a leírást 
Elkészítési ár: lásd a leírást  

A parányi ékszer ellenállóvá tesz 
mindenféle betegség ellen, melyekre 

egészségpróba dobható. Ez a kis különleges fába 
préselt gyémántdarabka a készítésére használt mana 
mennyiségétől függően védi gazdáját a 
betegségektől! (a plusz egészséggel az ÉP is nő) 

 
Mana igény Egészség módosítás Ára 

35 +1 6 arany 
60 +2 12 arany 
90 +3 18 arany 
115 +4 24 arany 
150 +5 30 arany 
 
Minden további szinten +30 mana, +1 

Egészség módosító, +6 arany 

Vámpír tőr 

Hatásmechanizmus: gondolati parancs 
Erősség: 80 
Érték: 850 arany 
Készítheti: boszorkánymester, varázsló 

(drágakőmágiával) 
Mp: 83  

A tőr képes életerőt elrabolni ill. raktározni, 
gazdája számára. A tőrbe kisebb de tiszta szerkezetű 
ált. drágakövet kell foglalni. A Max Karát, mely 
tárolja és meghatározza hogy mennyi életerőt képes 
a tőr magába zárni. (értelemszerűen 6K a maximum) 
A tőr sebzése: K6+ az elszívott életerő mely szintén 
K6-all dobandó Egyszerre egy sebzés erejét képes 
magába gyűjteni, tehát több szúrással sem lehet 
felhalmozni az életerőt. Értelemszerűen csak a 
feltöltő szúrásnál jelentkezik a plusz K6 sebzés, 
egyébiránt szimpla K6 a sebzés. 

Mágikus tetoválások 
Az alábbi mágikus tetoválások az eddigiektől 

eltérően nem csupán a boszorkánymesterek testét 
ékíthetik. Az egyetlen megkötés, hogy a varázslat 
hatóidejének lejártával kizárólag 
boszorkánymesterek képesek azt ismételten 
feltölteni. Köztes megoldás lehet, ha valaki 
birtokával van egy boszorkánymester által készített 
és manával feltöltött tárgynak, az ún.: 
Szikratallérnak. 

Ezt a kis korong alakú tárgyat kizárólag ilyen 
célokra lehet használni Előállítási költsége 3 ezüst és 
50 Mp (az eladási árba általában az anyagköltségen 
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túl a felhasznált Mp-ok másfélszeresét szokták 
beleszámolni - aranyban) . Kizárólag annyi Mp-ot 
lehet benne tárolni, amennyit az őt készítő 
boszorkánymester max. manapontja volt. 

Láthatatlanság 

Mp: 30 
A varázslás (feltöltés) ideje: 5 perc 
Időtartam: 30 perc 
Sérülési százalék: 15 %  

Ezt a rajzolatot általában valahol a mellkason 
szokták elhelyezni. Hatáséra a tetoválás tulajdonosa 
fél órán keresztül 5E-s láthatatlanságba burkolózik. 
Nagyobb rajzolattal és 60 Mp- ráfordításával a 
varázslat erőssége is növelhető, de legfeljebb a 
kétszeresére. Ebben az esetben azonban a sérülési 
százalék is a duplájára nő. 

Láthatatlanság felfedezése 

Mp: 12 
A varázslás (feltöltés) ideje: 2 perc 
Időtartam: 30 perc 
Sérülési százalék: 10 %  

Ezt a jelet általában az arcra szokás tetoválni, 
ám léteznek nagyobb hatalmú változatai is, 
amelynek nincs elegendő hely az arcon. Hatására a 
rajzolat gazdája 50 lábnyi körzetben érzékeli 
mindazon láthatatlanná tett tárgyakat, személyeket, 
akiket olyan varázslat rejtett el, amelynek erőssége 
nem haladja meg a 3E-t. Bizonyos esetekben 
nagyobb és manaigényesebb rajzolatokat is 
készítenek a boszorkánymesterek, ám ez óhatatlanul 
oda vezet, hogy a tetoválások igen könnyen 
megsérülhetnek. A Mp-ok megtöbbszörözésével az 
időtartam és a belátható távolság is többszörözhető, 
és óhatatlanul is megnő a sérülési százalék is. A 
legnagyobb felületű rajzok esélye a sérülésre 
legfeljebb 70% lehet. Ennél nagyobb tetoválás nem 
készíthető. 

 
 
 
 
 
 

Méreglátás 

Mp: 5 
A varázslás (feltöltés) ideje: 1 perc 
Időtartam: 30 perc 
Sérülési százalék: 5%  

A jelet általában a szemhéjra, de 
mindenképpen valahová a fejre rajzolják. 
Segítségével a tetoválás gazdája látni fogja a 
nem mágikus úton készült mérgeket. 

Macskatalp 

Mp: 5 
A varázslás (feltöltés) ideje: 1 perc 
Időtartam: 1 óra 
Sérülési százalék: 5%, célzott támadás esetén: 

5% 
Ezt a rajzolatot valahová a lábra (nem a 

talpra) tetoválja a Magitor. Hatására használója 
lopakodás képzettsége 25%-kal megnő. 

Biztos kéz 

Mp: 10 
A varázslás (feltöltés) ideje: 2 perc 
Időtartam: 30 perc 
Sérülési százalék: 15%  

A mágikus rajzolatot a fegyverforgató 
kézre rajzolják fel, s az időtartam alatt 
használója TÉ-je +8-ad. A rajzolatok 
bonyolultsága, sűrűsége alapján nagyobb 
manaigényű tetoválást is lehet készíteni max. 
30 Mp-ig (+24 TÉ). A sérülési százalék ennek 
megfelelően nő. 

Pusztító akarat 

Mp: 5 
A varázslás (feltöltés) ideje: 1 perc 
Időtartam: 15 perc 
Sérülési százalék: 15%  

A tetoválás kígyói a halántéktól egészen a 
nyakig tekereghetnek. Segítségükkel a 
boszorkánymesterek ψp feláldozása nélkül, 
szabadon erősíthetik diszciplináikat. 5Mp-ért, 
az időtartam alatt minden ψ diszciplinát 10E-
vel erősebben hozhatnak létre. A bonyolultabb, 
burjánzóbb rajzolatok akár négyszer ennyi 
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manát is befogadhatnak. Ekkor azonban 
csak az erősítés és a sérülési százalék nőhet 
egészen a négyszeres értékig, az időtartam 
nem. 

Elmeőr 

Mp: 10 
A varázslás (feltöltés) ideje: 1 perc 
Időtartam: 6 óra 
Sérülési százalék: 5%  

Homlokra, tarkóra vagy a fejbőrre 
kell ezeket a rajzolatokat tetoválni. 
Segítségükkel az alkalmazó Asztrál- vagy 
Mentál Mágiaellenálását lehet 5E-vel 
növelni. Előnye, hogy nem bontható le, 
ájulás vagy alvás esetén is beleszámít az 
ME-be, és a Membrán nevű Pszi diszciplina 
számára is láthatatlan. Nem dönthet viszont 
a felhasználó arról, hogy melyik értékéhez 
rendeli hozzá, mivel az asztrális és mentális 
tetoválás különböző. El lehet készíteni 
nagyobb rajzolatban is, ekkor azonban mind 
a Mp-igény mind a sérülési százaléka 
megnő, ám az alaprajzolat négyszeresénél 
nagyobb semmiképpen sem lehet (40 Mp, 
20E, 20%). Az időtartam ily módon nem 
növelhető. Több hasonló ábra hatása nem 
adódik össze, ezért fölösleges is másikat 
felrajzolni - mindig a legnagyobb erejű lesz 
érvényben. 

Az alábbiakban néhány Yneven 
használatos tárgy leírása következik. Ami 
mindegyikben közös, az, hogy a 
beszerzésük eléggé körülményes, mivel 
meglehetősen ritka varázseszközökről van 
szó. Előfordulhatnak természetesen 
Erionban (ám itt minden tárgyra 5 
hamisítvány jut), a nagyobb városokban és 
a Taba el Ibara piacain. Az árak 
természetesen csak az átlagot tükrözik, 
egyes helyeken ez jóval drágább is lehet 
(olcsóbb csak nagyon ritkán). Varázsló is 
készíthet ilyeneket, de csak bonyolult, 
időigényes és drága procedúra során. 

 
 
 

A szerencse amulettje 

Ár: 80 arany 
Mp: 93  

A szerencse amulettje pontosan az, ami a 
nevéből is kitűnik. Aki felveszi, az maga mellett 
tudhatja a szerencsét - bizonyos határok között. A 
hordozója minden nap háromszor max. +10-et vagy 
-10 et adhat egy dobáshoz százalékos dobás esetén, 
vagy képességpróbánál max. +2-vel vagy -2-vel 
változtathatja a dobás értékét. Fontos az, hogy a 
játékos nem csak a saját dobását, hanem akárkiét - 
beleértve a KM-et (A Kalandmesternek javasoljuk, 
ilyenkor engedjen a Játékosnak azon az áron, hogy 
egy későbbi alkalommal esetleg elpártol a 
karaktertől a szerencse) - is módosíthatja. Ezen 
változtatások száma nem haladhatja meg a napi 
hármat, ha valaki ennél többre vállalkozik, a 
varázstárgy csődöt mond. Ha a tulajdonos 
szerencsejátékot játszik és győzni akar, 50% az esély 
rá, hogy nyerni fog, akármit is játszik. Ez is 
beleszámít azonban a hármas limitbe, akár sikeres 
volt a játék, akár nem. Az amulett egy átlagos láncon 
lógó kb. 3 cm átmérőjű ezüst korong, amiben egy 
négylevelű lóhere alakú smaragd van foglalva. 

Játéktechnikai megjegyzések: Ha valamelyik 
karakter megveszi a talizmánt, még nem képes 
azonnal kihasználni az előnyeit (kivéve, ha egy 
varázshasználó társa felfedi előtte a tárgy titkát). 
Kezdetben csak annyit vesz észre, hogy többször 
nyer a kártyajátékban, nagyobb sebeket ejt a 
csatában, stb. Ilyenkor a KM határozza meg a napi 
három alkalmat, amikor a tárgy hatalma 
megmutatkozik, de legyen tekintettel arra, hogy ne 
csak apró-cseprő dolgokat változtasson. Ahogy 
halad az idő, a játékos egyre inkább kiismeri a 
varázstárgy természetét, úgy lehet adni először egy, 
két, majd három alkalmat a talizmán használatára. 
Az elsőt a medál felvételétől számított 2 hét múlva, 
a másodikat egy hét múlva, a harmadikat újabb egy 
hét múlva kaphatja. Addig, amíg a karakter nem 
képes teljesen használni a tárgyat, a megmaradó 
alkalmakkal a Kalandmester gazdálkodhat. 
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A balszerencse amulettje 

Ár: 80 arany 
Mp: 93  

Ez a tárgy pontosan az előbbi ellentettje. 
Balszerencsét hoz viselőjére, naponta háromszor 
elrontja egy képességpróbáját, nem sikerül a 
képzettségpróbája, vagy veszít szerencsejátékon. 
Hogy az amulett mikor fejti ki "jótékony" hatását, a 
KM-nek kell meghatároznia. Izgalmas fordulatot 
vehet a cselekmény akkor, ha a játékost egy 
különösen fontos cselekedet során hagyja el a 
szerencse, újabb kalandokba bonyolódva ezáltal. 
Javasoljuk azonban, hogy a balszerencse soha ne 
okozza a karakter halálát. Kellemetlen helyzetekbe 
sodorhatja, de ne kelljen új kalandozót indítania 
amiatt, mert nem volt szerencséje, és mikor át akart 
ugrani egy apró patakon, rálépett egy köre és kitörte 
a nyakát. És hogy kerülhet az amulett a játékos 
kezébe? Nagyon egyszerű. A kinézete semmiben 
sem különbözik a Szerencse amulettjétől, a 
különbséget csak egy varázsló tudja megállapítani: 
ugyanis ennek a hátlapjára a Mágikus Varázsjel és a 
Szerencse jele mellé a Tagadás jelét is felvésték. 
Pórul járhat tehát az a kalandozó, aki mindent 
összevásárol abban a reményben, hogy az árus 
igazat mond. A kereskedők igyekeznek eladni 
portékájukat, és ehhez legtöbbször az szükséges, 
hogy egy balek felfigyeljen az árujukra... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Örökíró penna 

Ár: 120 arany 
Mp: 113  

Az örökíró penna nehezen elkészíthető, és 
ezért meglehetősen ritka varázstárgy. Teljesen 
úgy néz ki, mint egy közönséges írótoll, a 
különbséget a mágikus úton felrótt varázsjelek 
adják. Ezeknek köszönhetően a tollból soha 
nem fogy ki a tinta - mégis, a "töltet" sokkal 
több egyszerű tintánál. A különbség a benne 
munkáló mágiának köszönhető - az örökíró 
pennával írt szövegek természetes úton nem 
fakulnak ki, megtartják fekete színüket. Az ily 
módon a testre írt mágikus pentagrammák 
tartóssága is jelentősen megnő. Nem elegendő 
pusztán csak letörölni a testről a rajzolatot, 
sebesülést is kell okozni ahhoz, hogy megtörjék 
a vonalakat. Ehhez minimum 5 Fp, vagy 2 Ép 
nagyságú sérülés szükséges. Mint már 
említettem, ez az eszköz rendkívül ritka, és 
ezért az elkészítésének bonyolultsága okolható. 
Máig sem vagyunk képesek megérteni - kevés 
kivételtől eltekintve - hogyan képesek a 
varázslók felróni a mágikus rajzolatokat a 
törékeny és apró lúdtollra, de annyi bizonyos, 
hogy nagy önfegyelmet és összpontosítást 
igényel - mesélik, egyes darabokat nem is ynevi 
varázshasználók alkottak. A mágusok pedig, 
akik választ tudnának adni erre a kérdésre, 
féltékenyen őrzik titkukat. 

 
 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: Atlantisz 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

A cikk gyűjtő jellegű. Felhasználásra 
került a Varázstárgyak és ereklyék (Lord Critai, 
Rúna II/2) cikk 8 varázstárgya. A Varázslói 
varázstárgyak (Kovi és Kuvik, Rúna III/1) cikk 
4 varázstárgya. A Tapasztalati úton készülő 
varázstárgyak (Gazsi, Rúna V/3) cikk 5 
varázstárgya. A Boszorkányvarázslatok és 
bájitalok (ismeretlen szerző, Rúna I/7) cikk 1 
varázstárgya. A Nekromancia (Jackal, LFG) 
cikk 6 varázstárgya. Az Asztrális mágia 
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(Jackal, LFG) cikk 5 varázstárgya. A 
Varázstárgyak (Cyrus, Kalandozók) cikk 5 
varázstárgya. A Varázstárgyak (Tegda 
Árpád, Mlista) cikk 17 varázstárgya. Az 
Amulettek (ismeretlen szerző, Csaba 
MAGUS oldala) cikk 6 varázstárgya. A 
Gyűrűk (ismeretlen szerző, Csaba MAGUS 
oldala) cikk 5 varázstárgya. A Tekercsek 
(ismeretlen szerző, Csaba MAGUS oldala) 
cikk 2 varázstárgya. Az Egyéb 
varázstárgyak (ismeretlen szerző, 
Holdfényudvar) 1 varázstárgya. A 
Varázsfegyverek (ismeretlen szerző, Csaba 
MAGUS oldala) 1 varázstárgya. Az összes 
cikk anyaga forrás vagy eredeti 
szerzőszerző megjelölés nélkül került 
felhasználásra. 

 
A cikkben szereplő varázslatokhoz 

felhasználták a Füst nővérei (Mark és 
Meloran, Mlista) cikk 10 gyertyamágikus 

varázslatát és az Ynevi kóborlásokban megjelent 
Véridő című kalandmodul (ismeretlen szerző) Új 
varázslatok, mágikus tetoválások című fejezetének 7 
tetoválását, forrás vagy eredeti szerzőszerző 
megjelölés nélkül. 

A cikk hét tetoválása - amely egyébiránt az 
Ynevi kóborlásokból való - felhasználásra került a 
Boszorkánymesteri tetoválások (ismeretlen szerző, 
Mathias-Site G-portal) íráshoz, a forrás vagy az 
eredeti szerző megjelölése nélkül. (A tetoválások 
sorrendje indokolja ezt a forrásmegjelölést és nem a 
modulgyűjteményt.) 

 
 
A cikkben csupán 18 olyan varázstárgy 

szerepel, amely nem valahonnan átvett. (más 
forrásban nem találtam meg.) 
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