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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, 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 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  
Érték: 600 arany 
Készítheti: Varázsló vagy 

boszorkánymester 
Mana pont: 70  

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 
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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. 

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. 

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.) 
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A cikk 3 varázstárgya a Varázstárgyak és 
ereklyék (Lord Critai, Rúna II/2) című cikkből 
lett átvéve, forrás vagy eredeti szerző 
feltüntetése nélkül. 

A cikk 2 varázstárgya felhasználásra 
került a Varázstárgyak (ismeretlen, Atlantisz) 
című íráshoz, forrás vagy eredeti szerző 
megjelölése nélkül.  

A cikk részletei megjelentek Tekercsek 
néven, a Holdfényudvar oldalon is. 
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