
 

 

 
  

A nekromanták pszi használatáról 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Látomás 

Pszi pont: 10/E 
Erősség: 1  
Meditáció ideje: 2 perc 
Időtartam: 2 perc 

A diszciplínával a nekromanta 
képes érzékelni a halál kisugárzását, 
amely azon helyekbe ivódott bele, ahol 
valamilyen nagy csata, vérengzés vagy 
egyéb tömeges haláleset történt. Ezek 
korára vagy mikéntjére nem tud 
választ adni. Nem a halálozás asztrális 
kivetülését, hanem magát a halál 
jelenlétét érzi meg.  

Képes megmondani, hogy az 
áldozatokkal nekromancia végzett-e, 
de a halál más módjai homályba 
burkolóznak előtte. Továbbá 
megállapíthatja a halálesetek 
körülbelüli számát. 

A diszciplína minden E után 100 
évre visszamenőleg képes információt 
szolgáltatni. A meditáció ideje egyben 
a diszciplína hatóideje is. Hatóterülete 
kb. 1 km. 
 

A nekromanták csak akkor 
képesek a kyr pszi Asztrál- és 
Mentálszem diszciplínájának 
használatára, ha a mozaikmágiából 
ismerik az Asztrál- és Mentálmágia 
ágazatokat. 

Energiagyűjtés  

A nekromanták is képesek a 
hagyományos varázslói módszerekkel 
manát gyűjteni, ezek leírása az 
alapkönyveben található. 

Speciális diszciplínák 

Halottérzékelés 

Pszi pont: 5 
Erősség: nincs ellenállás  
Meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: 10 kör  

A nekromanta a diszciplína 
segítségével megtudhatja, hogy a 
Zónáján belül tartózkodik-e valamilyen 
élőhalott. Azt nem tudja megállapítani, 
milyen fajta élőholt van jelen (erre az 
azonos nevű varázslat szolgál), csak a 
puszta jelenlétét. 
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A lepel hullámai 

Pszi pont: 5 
Erősség: 1  
Meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör  

A diszciplína tudatja a nekromantával, hogy 
50 m-es körzetben a Fátyol ereje eltér-e a 
szokásostól (kisebb vagy nagyobb 0-nál). Csak 
annyit képes közölni, hogy van-e eltérés, a mértékét 
nem. 

A lepel ereje 

Pszi pont: 10/E 
Erősség: 1  
Meditáció ideje: 6 kör 
Időtartam: 6 kör  

Ez a diszciplína azt képes megállapítani, hogy 
a nekromanta 50 m-es körzetében a Fátyol ereje 
mekkora pontosan. A nekromantának minden, a 
normálistól eltérő E után 10 ψp-t kell áldoznia, míg 
ki nem deríti a pontos értéket. Ha félbehagyja a 
műveletet, azt tudja meg, hogy az addig felderített 
eltérés létezik és azt, hogy még további vizsgálódás 
szükséges. 

A reményvesztett siráma 

Pszi pont: 2 
Erősség: 4  
Meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör  

Az Asztrálszemhez hasonló diszciplína, bár 
annál kisebb hatású. Kizárólag a sötét 
reménytelenséggel, a halállal és halálvággyal 
kapcsolatos érzelmeket, tudatállapotokat észleli 
(letargia, katatónia, végső belenyugvás stb.). Ha a 
mágiaellenállás sikeres, csak ezen érzelmek 
jelenlétét deríti fel, ha nem sikerül a célpontnak 
ellenállni, akkor beleláthat az érzelmek mélyébe. 
Megtudhatja okukat (ha mágia okozta, azt csak 
akkor, ha az E nagyobb a varázslaténál, egyébként 
valami téves okot lát), esetleges céljukat. A mélyebb 
fürkészéshez Auraelemzés is szükséges megfelelő 
szinten (ez a diszciplína képes mélyebbre is lehatolni 
az Aurába, de kizárólag a fenti érzelmek 
detektálására alkalmas). 

Egyszerre egy célpontra alkalmazható, az 
Erősséget minden további 2 ψp 4-gyel növeli. 

A nekromanták manakinyerő 
módszerei 

Rituálé 

Mana pont: 10 
Varázslás ideje: 10 perc 
Hatótáv: speciális  

A varázslathoz egy rituális varázskör 
(alább) szükségeltetik (kell hozzá 
Szimbólummágia 4.), illetve egy áldozat. A 
rituálé végeztével az áldozat egy pillanat alatt 
meghal, nem szenved, mivel az energia azonnal 
távozik a testéből. A nekromanta maximális Mp 
értékére töltődik. 

Ha az áldozat kikerül a körbõl a rituálé 
megszakad. 

Ez a módszer igazából csak nagyhatalmú 
nekromantáknak éri meg az előkészületek 
fáradságát (áldozat és anyagok szerzése, 
varázskör készítése), így mások nem is igazán 
használják. Lévén ez az egyik legsötétebb 
nekromantikus technika és mivel hatalmas, 
sötét foltot hagy az asztrális világban, amit egy 
képzett fürkész (asztrálmágus, nekromanta 
Látomással stb.) könnyedén észlelni és 
azonosítani tud. 

A rituálé azonban nem merül ki ennyiben. 
Hátborzongató legendák szerint kínál még egy 
lehetőséget. Ha áldozat(ok)nak nagyhatalmú 
embert választ a nekromanta időlegesen óriási, 
a sajátján jóval túlmutató hatalomra tehet szert 
(ha tiszta királyi vér, nagy erejű varázsló az 
áldozat – látható, nem a köznapi értelemben 
vett hatalom számít, inkább a test és a lélek 
nemessége). 

Ezen változat(ok) titka azonban kevesek 
számára ismert, ők is féltékenyen őrzik, hiszen 
ha kitudódna, mit rejtegetnek, az egész világ 
ellenük fordulna. 
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Rituális varázskör 

Mana pont: 5 
Varázslás ideje: 15 perc 
Időtartam: rituálé ideje  

A rituálé kezdetekor a varázsló 
meggyújtja a kránkőből alkotott kört, ami 
pont akkora ég körbe, mikor a rituálé véget 
ér. A rituálé végén hatalmasat lobban, majd 
végleg elalszik. A lobbanás jelzi a varázslat 
sikerét. 

A vámpír érintése 

Mana pont: 1/10 begyűjtött Mp 
Hatótáv: érintés 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Mágiaellenállás: nincs  

A varázsló puszta kézzel megérinti 
ellenfele bőrfelületét, majd egy hangosat 
kiállt ezzel felszabadítva a mágikus erőket. 
Érintése nyomán az életenergia manává 
alakul és megnöveli az aktuális 
manapontjainak számát(természetesen a 
maximumon túl nem mehet ez az érték). 
Minden begyűjtött 10. Mp után 3 Ép 
veszteséget szenved el a varázslat alanya. 
Ilyen módon sohasem mehet 0 Ép alá. Ha 
több Ép-je veszne el az áldozatnak, mint 
amennyi van, akkor sem hal meg, csak 
arányosan összeaszalódik a bőre, és emberi 
ronccsá torzítja a mágia (a max Ép- i 
csökkennek a túlsebzés mértékében, de 
ekkor még meggyógyulhat. Azonban ha ez 
is elfogyott, meghal). A mágia 
meglehetősen igénybe veszi a 
varázshasználó testét is, ezért minden plusz 
alkalom után állóképesség próbát köteles 
dobni –2 vel 8órás időintervallumon belül. 

Amennyiben a próba sikertelen akkor a varázsló a 
K10 percre eszméletét veszti. Ha az áldozat 
jelentősebben vérzik (előzőleg Ép sebet kapott) a 
hatásfok a duplájára emelkedik  

Vérporlasztás 

Mana pont: 5 
Hatótáv: zóna 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Mágiaellenállás: nincs  

Olyan lényre alkalmazható, aki súlyosan sérült 
(Ép sebzés érte, fokozottan vérzik). A nekromanta a 
sebből szivárgó életerőt használja fel energiái 
pótlására. A sebnek maximum 1 percen belül kell 
keletkeznie, ezután már nem használhatja a 
nekromanta ezt a módszert. A sebzés eredeti 
mértékének 5-szörösét kapja Mp-ben (sebzett 
Ép*10). A sebesült, akin ezt a módszert használták, 
kétszer lassabban gyógyul. 
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