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élőhalottat kontrolláló, vagy fogva 
tartó mágiát föloldja. Minden esetben 
a varázslatnak az erőségének meg kell 
haladnia a lény Ép-inak a számát. A 
lény aztán eldöntheti, hogy mit 
cselekedik, legtöbbször visszatér 
pihenni. Az olyan lénynek, amelynek 
nincs Ép-ja, annak az osztályának a 
háromszorosával kell számolni. És 
amelynek meg osztálya sincsen, annak 
20+K10-el. Erősítése 1E = 5Mp. 

Esőtől védő aura 

Arkánum: Kis Arkánum 
Típus: Rituálé 
Szféra: természet 
Mana pont: 2 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: 10 perc/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

Az időtartam alatt nem fog a 
papra vagy a megérintett személyre 
eső esni, és nem hatnak rá az időjárás 
káros hatásai (pl.: nem fog csontig 
átfagyni). A varázslat időtartama az 
Mp-k duplázásával kétszerezhető meg. 
Megjegyzendő, hogy igazán veszélyes 
viharok esetén (amelyek sérüléseket 
okozhatnak, mint például a jégeső), 
jobb fedezéket keresni, mert a 
varázslat ilyen esetben nem ad 
védelmet. 
 

Még egy kis plusz. 

Papi varázslatok 

Élet őrzése 

Arkánum: Kis Arkánum 
Típus: Rituálé 
Szféra: élet 
Mana pont: 10 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/szint  
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

Akit a pap megérint a bal kezében 
lévő szimbólumával, azt a pap istene 
megvédi az életerő szívó mágiától, úgy, 
hogy az erősítés felfogja azt. Ilyenkor 
legtöbbször kötelesség a papnak az 
istenen esett károkat megbosszulni. A 
varázslat hátránya, hogy a gyógyítást, és 
az Összetartozás - Életeterővel is 
akadályozza. Erősítése 1E = 10 Mp. 

Élőhalott feloldása 

Arkánum: Kis Arkánum 
Típus: Rituálé 
Szféra: halál, élet 
Mana pont: 30 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 
Időtartam: -  
Hatótáv: 12 m 
Mágiaellenállás: lény Ép-je  

A pap felmutatja a szimbólumát, 
és az istene hatalmával a megidézett  
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Folyondár 

Arkánum: Kis Arkánum 
Típus: Litánia 
Szféra: természet 
Mana pont: 17 (5Mp/E) 
Erősség: 20  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 3 kör/szint 
Hatótáv: 20 méter 
Mágiaellenállás: -  

A Természet szféra e varázslata is a 
látványosan alkalmazhatóak közé tartozik, de ehhez 
szükséges, hogy a hatótávon belül legyen valamilyen 
növényi élet, ami akár egy erdő, mező, sziklás 
területen néhány moha vagy fűcsomó, vagy akár egy 
szobában lévő szobanövény is lehet. A mágia 
hatására a kijelölt növény hihetetlen, szemmel 
látható gyorsasággal kezd el természetellenes 
szárakat, ágakat növeszteni, megpróbálva minél 
fürgébben körbefonni áldozatát. A pap e mágiával 
maximum szintenként egy növényt szabadíthat rá 
max. szintenként egy áldozatra (egy növény csak 
egy áldozatra tekeredhet rá). A növény eredeti 
nagyságától függően 1-től 6 kör szükséges ahhoz, 
hogy az áldozato(ka)t teljesen befonja. Ezalatt az 
áldozat (ha észrevette) megpróbálhat kimenekülni a 
hatótérből (5 méter), vagy elkezdi csapkodni a 
szárakat. A kiszámíthatatlan mozgás miatt a szárak 
Vé-je 50, de mivel nem érzik a fájdalmat (Fp: -), 
ezért csak túlütéssel sebezhetőek (Ép vagy Stp: 20). 
Az elkapott áldozat két dolgot tehet: vagy harcol 
tovább helyhez kötve, vagy megpróbál kiszabadulni. 
Utóbbi esetben körönként Erőpróbát tehet 
(miközben nem harcolhat és az alap Vé-je is 30-cal 
csökken), amely sikere esetén kiszabadul (ahány 
növény fogja körbe, annyi Erőpróba szükséges). 
Amennyiben az áldozat rendelkezik kötelékből 
szabadulás képzettséggel, használata megkönnyítheti 
a dolgát. Alapfok esetén ha úgy akarja, az Erőpróba 
helyett választhatja az Ügyességpróbát (ugyanolyan 
feltételekkel, mint az Erőpróbánál). 

Ha képzettsége mesterfokú, ezen túlmenően 
már nem kell erre koncentrálnia, ezt harc közben is 
teheti. Az időtartam lejárta után a természetellenesen 
kinőtt szárak és ágak néhány percen belül 
elszáradnak és elrohadnak. A varázslat erőssége 5 
Mp-onként növelhető, minden egyes további erősség 
után az Erőpróbát (vagy Ügyességpróbát) 

ugyanannyi negatív módosítóval kell tenni, a 
növény Ép-je pedig kettesével nő. 

Időjóslás 

Arkánum: Kis Arkánum 
Típus: Litánia 
Szféra: természet 
Mana pont: 4 (2Mp/E) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 perc 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: - 

Egy napra előre kb. a pap meg tudja 
állapítani az időjárás jellegét. Alap erősítés 
esetén ez 30 %, minden további E +10 %-ot ad, 
a próbadobást pedig a KM előtt kell megtenni. 

 Isteni védelem 

Arkánum: Kis Arkánum 
Típus: Litánia 
Szféra: élet 
Mana pont: 6 (1 Mp/E) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 kör/2 szint 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A pap istene segítségét kéri a harcban, 
hogy védelmezze őt (..., védelmezz! szavakkal, 
... helyére  istene neve értendő). A pap Vé-je a 
varázslat E-jével nő, közelharcban, 
fegyverdobással és célzó fegyverekkel szemben 
is. 

Oltalmazó bosszú 

Arkánum: Kis Arkánum 
Típus: Litánia 
Szféra: lélek 
Mana pont: 30 
Erősség: 20  
Varázslás ideje: 10 perc 
Időtartam: 1 nap  
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  
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Ezt általában Uwel hitűek szokták 
használni, hogy istenük megsegítse őket 
küldetésükben, és meg ne inogjanak a 
bosszú fontosságának helyességéről. A 
varázslat eltorzítja gondolkodásukat, és 
főleg a bosszúra engedi őket koncentrálnia, 
de úgy, hogy közben ne zavarja meg 
elméjüket, és a bosszúhadjáratukban 
fölösleges vérengzés és ártatlanok halál ne 
legyen. A varázslat időtartama alatt a 
Mentális síkon egy acélfal jelenik az 
eltökéltség jeleként, és az Asztrális síkon 
tűzfal, mely az égető bosszúról tesz 
tanúbizonyságot. Ez idő alatt a bosszú 
istene áldásában részesülnek Ké: 5, Té: 
+10. Asztrális és Mentális tudatalatti 
mentőjükhöz, pedig a szintjük jön hozzá. 

Ezt a varázslat létrehozására 
legtöbbször csak Uwel ad engedélyt, a 
Pyarroni panteon papjainak 90% eséllyel 
sikerül, más panteon tagjainak 60% 
esélyben, de ha az az isten bosszú isten, 
akkor 90% esélyben. A varázslat csak jogos 
bosszú esetén adható ki, jogtalan bosszú, és 
rontás esetén a Mp elvész. 

A varázslatnál egy fegyverre v. 
eszközre kell koncentrálni, mely a bosszú 
eszköze lesz, erre vonatkozik az áldás, és ez 
elvesztése esetén a varázslat megszűnik. 

Parancs - állatoknak 

Arkánum: Kis Arkánum 
Típus: Litánia 
Szféra: természet 
Mana pont: 20 (3Mp/E) 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 óra/szint 
Hatótáv: érintés, lásd alább 
Mágiaellenállás: mentál  

A mágia csak egy állatra működik, 
melynek mentálisan tud parancsolni. Az 
állat az érintés után lehet több mérföldre is 
a paptól. Az állat ösztöne megmarad, és ha 
az ezekkel ellenkező parancsot kap, vagy 
képtelen rá, akkor a varázslat megszakad. 

 

Testi áldás 

Arkánum: Kis Arkánum 
Típus: Litánia 
Szféra: természet 
Mana pont: 16 (10Mp/E) 
Erősség: Tsz  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 kör/szint  
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A pap egy Áldás vagy Szertartás által 
felszentelt lénynek egy testi képességet képes 
megnövelni istene hatalma által, ez lehet Ero, 
Állóképesség Gyorsaság, Ügyesség, Szépség vagy 
Akaraterő; ezt az E nagyságával növeli. Itt az Ép és 
az Fp maximális érték fölé is növekedhet. Lehet Ép-t 
növelni, itt 20 Mp/E, ill. Fp-t is, ekkor 5 Mp/E. 

Védekezés állatoktól 

Arkánum: Kis Arkánum 
Típus: Litánia 
Szféra: természet 
Mana pont: 5 (2Mp/E) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 10 perc/szint 
Hatótáv: 1 láb sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A mágia csak előre meghatározott állatokra 
vonatkozik, melyeknek meg kell adni a fajtáját, 
szintszer 1 fajtát adhat meg a pap, mely egy körrel 
növeli meg a varázslás idejét. Csak azok az állatok 
tudnak behatolni a körzetbe, melyeknek az életereje 
meghaladja az erősítést. Ez arra a lényre v. helyre, 
tárgyra működik, melyet megérintett a pap a szent 
szimbólumával. Ez a varázslat kitűnően működik 
élősködők és rágcsálók távoltartására. 

Hátránya, ha a hatótávban a varázslás elejénél 
megtalálhatók ezek a lények, akkor nem hat rajuk a 
mágia. 
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Állat felruházása 

Arkánum: Nagy Arkánum 
Típus: Rituálé 
Szféra: természet 
Mana pont: 80 
Erősség: 20  
Varázslás ideje: 12 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A pap felruházza az állatot a lelkének egy 
darabjával, mely egy örökletes kapcsolatot biztosít 
az állat és a pap között. Képes az állat érzékein 
keresztül érzékelni, és ez fordítva is igaz. Érzik 
egymás gondolatait, de ez nem biztosítja a papot, 
hogy parancsolhasson neki, de ha szereti a papot, 
akkor végrehajtja. A pap megkaphatja az állattól a 
jobb tulajdonságokat így Ép, Fp, Té, Ké, Vé. Az 
állat is így megkaphatja a pap védelmeit.  

Ha az egyiket sebzik, akkor a másikat is 
megsebződik. Ha az állat meghal, a pap 1Ép és 1Fp 
marad, így fordítva is. Ha az állat meghalt, a papnak 
kell dobnia egy akaraterő próbát, különben megőrül. 

Felkenés 

Arkánum: Nagy Arkánum 
Típus: Rituálé 
Szféra: lélek 
Mana pont: 70 (2Mp/E) 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: fél óra 
Időtartam: fél nap/szint  
Hatótáv: speciális 
Mágiaellenállás: mentál  

A mágia hatására egy litánia típusú varázslat 
rögzül egy pap által kijelölt személyen vagy helyre. 
Ez annyi ideig tart, ameddig hívei imádkoznak érte, 
(minimum annyi hívőnek kell lennie, mint a 
varázslathoz szükséges Mp negyede, például egy 8 
Mp-s varázslathoz 2 fő szükséges, ha ez az ima 
megszűnik, akkor a varázslat az Időtartam előtt 
abbamarad. A hívők válthatják egymást az imában. 
A varázslatot, amellyel felkenik a jelöltet, ez a 
varázslat adja meg, méghozzá az Erősítés 
mértékben. A varázslatnak a Litániákból kell 
kikerülnie: Személyre, pl.: Áldás, Óvo fegyver, 
Parancs. Tárgyra, Helységre: Őrző aura, Vihar. 

 Szentségtelen kapu bezárása 

Arkánum: Nagy Arkánum 
Típus: Rituálé 
Szféra: élet 
Mana pont: 70 
Erősség: 35  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: végleges  
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A boszorkánymesteri szentségtelen kaput 
zárja be ez a varázslat a pap istene segítségével. 

Kilépés a testből 

Arkánum: Nagy Arkánum 
Típus: Rituálé 
Szféra: lélek, természet 
Mana pont: 38 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 4 kör 
Időtartam: 2 perc/szint 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

E különleges varázslat segítségével az 
alkalmazó pap lelke képes lesz rövid időre 
elhagyni anyagi testét. Ekkor az anyagi teste 
tetszhalott állapotban marad a helyszínen 
(minden szempontból tetszhalálnak tekintendő 
az állapot, azaz pl. a betegségek, mérgek hatása 
megáll), lelke pedig szabadon eltávozhat és 
körbenézhet az anyagi világban (maximum 
távolság 10 láb/szint). Ilyenkor a pap lelkére is 
vonatkozik minden szabály, ami a lelkekre 
érvényes:  láthatatlan és anyagtalan (átmehet 
minden anyagon, mágikus fegyver sem sebzi); 
nem varázsolhat és nem harcolhat, de pszit 
használhat; a lélektől védő varázskörök 
védenek ellene és lélekcsapdával elfogható, 
ilyenkor ha az időtartam alatt nem szabadítják 
ki, végleg elszakad a testétől, azaz meghal. 
Ugyanez történik, ha közben elpusztítják a 
testét. 
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Őrző felkenése 

Arkánum: Nagy Arkánum 
Típus: Rituálé 
Szféra: halál, élet 
Mana pont: 80 (10Mp/E) 
Erősség: 500  
Varázslás ideje: 4 óra 
Időtartam: 1 év/E  
Hatótáv: érintés, speciális 
Mágiaellenállás: -  

Az Őrző egy testet, halottat vagy 
tárgyat, területet őriz, fontos, hogy életében 
erős kötöttség kapcsolja hozzá. Az 
Élőhalott őrző akkor ébred tudtára, amikor 
valaki megbolygatja a nyugalmát annak, 
amit őriz. Ezt csak egy halottra lehet 
rámondani. Őrző leírását lásd 
Bestiáriumban.  

Térablak 

Arkánum: Nagy Arkánum 
Típus: Rituálé 
Szféra: természet 
Mana pont: 52/78 v. 20 (10 Mp/E) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 kör v. 5 perc 
Időtartam: 1 perc/szint v. amíg meg nem 
szüntetik 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

Ez szinten a különlegesebb 
papmágiák közé sorolható, melynek kétféle 
alkalmazása lehetséges. Egyrészt egy 
normál térkapuhoz hasonló nyílás nyitható 
(melyen át is lehet látni), másrészt ennek 
egy olyan változata (ez a kevesebb Mana-
pontos), melyen nem lehet átmenni, csak 
átlátni (mindkét esetben meghatározható az 
irány). A papnak előzőleg egy láthatatlan 
mágikus jelet kell elhelyeznie a helyszínen 
(hüvelykujját kell odanyomnia a kívánt 
helyre), mely 20 Mana-pontot igényel és 1 
körig tart. Egyszerre csak egy darab ilyen 
jele lehet, mely bármikor megszüntethető, 
csak ezután tud másik helyre is rakni. 
Természetesen ez a jel mágiát sugároz és a 
pappal szimpatikus viszonyban áll. E jel 

segítségével ezután már bármikor képes lesz a pap 
erre a helyszínre térablakot nyitni. A rituálé során az 
alkalmazó Szent Szimbólumával egy max. 2 méter 
sugarú (de azon belül bármekkora) kört rajzol a 
levegőbe (vagy bárhova, pl. falra), ez lesz a létrejövő 
térablak egyik oldala, a másik pedig a mágikus jel 
helyszínén lesz, amely körnek középpontja maga a 
jel. Megjegyzendő, hogy e térablakot bármilyen 
helyzetben létre lehet hozni, függőlegesen, 
vízszintesen, vagy bármely fokban a vízszinteshez 
képest, de természetesen a célhelyszínen is 
ugyanolyan helyzetben fog létrejönni. Mind az 
átjárható, mind a „csak átlátható” változat esetében a 
pap határozhatja meg (meg a varázslás közben), 
hogy csak az ő oldaláról, csak a másik oldalról, vagy 
mindkét irányból átjárható vagy átlátható legyen-e a 
térablak. Amennyiben csak egyirányút hozott létre, 
úgy a „vak” oldalon nem látszik semmi a térablakból 
(csak mágia sugárzik). Ha az időtartam lejárta előtt 
le akarná zárni, csak meg kell szüntetnie a mágikus 
jelet (egy másodperces koncentráció), így a térablak 
is és a jel is azonnal eltűnik (azaz lehet új jelet tenni 
bárhova). 

Tűzvihar 

Arkánum: Nagy Arkánum 
Típus: Rituálé 
Szféra: természet 
Mana pont: 85 (10Mp/E) 
Erősség: 6  
Varázslás ideje: 20 kör 
Időtartam: 1 kör/szint (max. 20 kör) 
Hatótáv: 1 mérföld 
Mágiaellenállás: -  

A pap képes lesz Tsz/3 „Szent tűz” -szerű 
tűzcsapással lesújtani 1 km-es körzetben (amit látnia 
kell) és a célpont felé kell mutatnia. Ezek 
mindegyike hasonlóan működik a Szent tűznél 
leírtakkal, azonban erre csak minden második 
körben képes. 
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Általános varázslatok 

Mana fókuszálási rituálé 

Csoport: minden pap és paplovag 
Szféra: halál, élet, lélek, természet 
Mana pont: 15 + 5/fő 
Erősség: 50  
Varázslás ideje: eredeti +3kör 
Időtartam: eredeti 
Hatótáv: eredeti 
Mágiaellenállás: -  

Ezen rituálé arra való, hogy egy nagyobb 
energiájú varázslat létrehozható legyen akkor is ha 
csak több kisebb tudású pap van jelen. Ezen rituálé 
viszont csak akkor használható ha az eredeti 
varázslat: 

• a Rituálék közé tartozik, mindegy hogy 
a Kis vagy Nagy Arkánumba 

• varázslási ideje hosszabb 3 körnél.  
A közös szertartás előtt áldozatot kell 

bemutatni. A varázslat a következőképpen zajlik, 
minden jelenlevő pap kivéve egyet, bead fejenként 5 
manapontot és az általa kívánt mennyiségű 
manapontot. A maradék egynek biztosítani kell 15 
manapontot, és még az eredeti varázslat 
manapontjainak 1/3-át. Csak olyan varázslatot lehet 
így létrehozni amit mindegyik a rituáléban résztvevő 
pap ismer, valamint nincs külön utasítás a rituáléban 
a többszemélyes létrehozásra (pl.: Feltámasztás). 

Kis Arkánum Litániái 

Betegség azonosítás 

Csoport: minden élet szférával rendelkező pap és 
paplovag 

Szféra: élet 
Mana pont: 4 
Erősség: 1 +Tsz+2Mp/E  
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: speciális  

A pap a varázslás ideje alatt Szent 
szimbólumát kezében tartva kántál. A varázslat 
befejeztével a beteg megcsókolja a Szent 
szimbólumot. Ha a páciens jelleme ellentétes a pap 
istenének jellemével a mágia 75%-ban csődöt mond. 

A varázslat kideríti a betegség pontos 
lefolyását, súlyosságát, pontos hatásait, 
terjedésének körülményeit. A betegség jogosult 
Mágiaellenállásra a varázslat ellen. Ha a 
varázslat E-je nagyobb a betegség szintjénél 
csak akkor derülnek ki a fent leírtak. Mágikus 
betegség 5 szinttel magasabbnak minősül. (A 
gyógyítás módjára nem derül fény, ez csak 
akkor ismert ha a pap rendelkezik megfelelő 
képzettségekkel (pl: Herbalizmus)) 

Kis Arkánum Rituáléi 

Kígyó Szolga teremtés 

Csoport: Orwella papnő és paplovag 
Szféra: halál 
Mana pont: 30 
Erősség: 25  
Varázslás ideje: 30 perc 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A mágia alapja egy mérges kígyó. A 
varázslat hatására a kígyó átalakul és a Kígyó 
Szolgánál leírt lény keletkezik. Egy papnak 
mindegyik fajtából három lehet maximum, 
kivéve ha van Kígyó Mestere. A Mana 
Fókuszálási Rituálé nem alkalmazható rá, mivel 
személyes kötelék alakul ki a varázsló pap és a 
lények között. 

Nagy Arkánum Rituáléi 

Betegség befolyásolása 

Csoport: Orwella papnők 
Szféra: halál 
Mana pont: 35 
Erősség: 1+Tsz+5 Mp/E  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 2 + Tsz láb 
Mágiaellenállás: Egészségpróba (-E-vel)  

A varázslat a szervezetben lévő 
betegséget súlyosbítja, de ez nem lehet 
magasabb mint a betegség maximális 
súlyossága. A varázslás közben a pap kezében 
tartja Szent szimbólumát és a végén rámutat a 
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kiszemelt áldozatra. Az áldozat 
egészségpróbára jogosul a varázslat E-jének 
mínuszával. Ha megdobja semmi nem 
történik, ellenkező esetben a táblázat a 
döntő. (ha több betegség van az áldozat 
testében a legszörnyűbb kórt erősíti fel a 
varázslat) 

 
Dobás Hatás 

01 1 súlyossági szint javulás. 
2-24 Nincs változás. 
25-49 1 súlyossági szint romlás. 
50-75 2 súlyossági szint romlás. 
76-85 3 súlyossági szint romlás. 
86-95 4 súlyossági szint romlás. 

96-97 5 súlyossági szint romlás +1K10 
Fp. 

98-99 6 súlyossági szint romlás +1K5 Ép. 

00 7 súlyossági szint romlás + 
eszmélet vesztés. 

 
Elfre +4E, félelf +3E a varázslat 

erőssége. 

Káosz-kör 

Csoport: Orwella papnők (csak pusztító 
erő) és Tharr papok egyes csoportjai 
Szféra: halál 
Mana pont: 60+30+speciális 
Erősség: 25  
Varázslás ideje: 30 perc+10 perc+speciális 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A Rituálé több összetett varázslatból 
áll, lényege hogy a papnők káoszlényt 
készítsenek.  

Az első lényeges lépés egy kör 
felrajzolása, ehhez Vérgyűjtés varázslattal 
összeszedett vér kell, méghozzá 0.5 liter*a 
kör sugara. Létrehozása 30 Manapontba és 
10 percbe kerül.  
Ezután emberáldozatot kell bemutatni 
Orwellának. A teremthető káoszlények 
száma maximum annyi lehet mint a 
feláldozott emberek (értelmes lények) 
száma *4.  

Ezután a teremtendő káoszlények 
számának megfelelő állat rakandó a körbe, 

melyeket előtte fel kell szentelniük a papnőknek. 
Ezután kezdődik a fél órás rituálé amely a szertartás 
vezetőjétől 60 Mp-ot igényel. Ennek hatására 5 
káoszlény keletkezik ( ha volt megfelelő számú 
emberáldozat ) plusz minden további 10 befektetett 
Mp-ért amit akár a szertartás vezetője akár a 
segédkező papnők biztosíthatnak még egy káoszlény 
„teremthető”.  

A káoszlények a szertartásban részt vevő 
papnőknek engedelmeskednek de a szertartás 
vezetőjének szava mindig nagyobb súlyú. A 
káoszlények a berakott állatok darabjaiból állnak 
össze, természetesen a varázslat felnagyítja őket. 
Hogy milyen darabokból milyen lény keletkezik a 
véletlen műve, ezt a papnők nem befolyásolhatják. 
Egy papnő max Tsz*3 káoszlényt birtokolhat 
egyszerre. A kör a 20 napon belül meg alkalmas 
újabb emberáldozatok segítségével újabb 
káoszlények létrehozására.  

Kígyó Mester teremtés 

Csoport: Orwella papnők 
Szféra: halál 
Mana pont: 60 
Erősség: 25  
Varázslás ideje: 60 perc 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

Szükséges eszközök: 
• 3 mérgeskígyó  
• 1 ember  

A rituálé menete: 
Első nap: a papnő az ember feláldozásával 

kezdi a rituálét. A testből kiszakadó lélek 
Orwellához kerül, aki majd visszaküldi az ötödik 
napon.  

Második - harmadik - negyedik nap: a kígyók 
feláldozása  

Ötödik nap: megtörténik a „feltámasztás”, az 
ember lelke visszakerül az egybeolvadt kígyótestbe 
(értekei a Kígyó Mesternél). 

A varázslatot azért nem lehet a Mana 
Fókuszálási Rituáléval létrehozni mert túl szoros a 
kötelek a papnő és a lény között. A papnő és a 
Kígyó Mester között mentálfonál alakul ki, ezen 
kommunikálnak egymással. Ha Orwella nem tartja 
papnőjét érdemesnek, nem küldi vissza a lelket az 
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ötödik nap. Egy papnőnek maximum egy ilyen 
„társa” lehet. Egy Kígyó Mester kilenc Kígyó 
Szolgát tud irányítani, közöttük egyirányú mentál 
fonál alakul ki. (csak irányítani lehet a szolgákat)  

A papi gyógyításról és az Áldásról  

Ynev számtalan városában fordulnak a 
gyógyításra szorulók a papokhoz, tudván, hogy ők - 
igaz, sokszor borsos áron - bizonyosan segíthetnek. 
Valóban, a mágiahasználó kasztok közül ők 
enyhíthetik a fájdalmat, űzhetik el a betegséget, 
szüntethetik meg a mérgek hatását a 
legeredményesebben. Első látásra többen 
szállhatnának vitába e kijelentéssel, hiszen a pap, 
bármely gyógyító formulát áll is szándékában 
alkalmazni, köteles előtte megáldani a rászorulót. 
Áldás hiányában a megidézett mágia hatástalan 
marad. Az igazsághoz tartozik azonban, hogy az 
Áldást elég egy személyen csak egyszer alkalmazni, 
a továbbiakban a gyógyítást nem kell áldásnak 
megelőznie. A Gyógyítás varázslat leírásánál az 
olvasható, hogy az Áldás időtartamának meg kell 
egyeznie az alkalmazni kívánt gyógyításéval. Ez 
természetesen igaz; az időtartam mutatja meg, hogy 
az Áldás milyen erős, milyen mélységű volt - ennek 
függvénye, hogy a pap milyen hatalmú mágiát képes 
sikeresen megidézni az adott személy gyógyításával 
kapcsolatban. Mivel az Áldást elég egy alkalommal 
használni, érdemes minél hosszabb ideig fenntartani. 
Az Áldás ideje két tényezőtől függ: a pap 
Tapasztalati Szintjétől és a felhasznált Mana-pontok 
mennyiségétől. Utóbbiak újabb befektetésével 
megkétszerezhetjük az időtartamot. Az alap 
időtartam tehát szintenként 2 kör, s ez 3 Mana-pont 
felhasználásával megduplázható. Ezek szerint, ha 
egy 2. TSz-ű pap összes Mana-pontját egyetlen 
Áldásra szeretné felhasználni, az időtartam a 
következőképpen alakul: Tegyük fel, a pap 
eredendően 16 Mana-ponttal rendelkezett. A 
varázslat alapidőtartama 4 kör lesz, de a pap 13 
további Mana-pontjából kitolhatja a hatóidőt. Mivel 
a 13 pontból 5-ös szorzó adódik, az Áldás ideje 4x5, 
azaz 20 kör lesz. Ez már sokkal hosszabb gyógyítást 
is lehetővé tesz, mint amennyire jelen Tapasztalati 
Szinten a pap - alaphelyzetben - képes. Mindebből 
látható, hogy adott személyen az egyszer felhasznált 
Áldást csak akkor kell megújítani, ha az alkalmazni 

kívánt Gyógyítás hossza meghaladja az egykor 
celebrált Áldás időtartamát. 

A fent leírtakból következik, hogy a 
kalandozók is előre felkészülnek az esetleg 
szükségessé váló gyógyításra. A közös útra 
indulók - amennyiben van köztük pap, aki 
rendelkezik a Gyógyítás varázslattal - sokszor 
különös szertartássorozaton mennek keresztül. 
A pap összegyűjti mindazokat, akiknek jelleme 
illetve vallása nem ellentétes az övével, majd 
mérlegel. Azokat, akiket méltónak talál arra, 
hogy a későbbiekben segítse útjukat, Áldásban 
részesíti. Megjegyzendő, hogy kalandokban 
járatos pap ebben a különleges esetben 
hajlamos az emberi értékek elé helyezni a 
hasznosságot - még ha ki is derül valakiről, 
hogy tolvaj, lopakodási és zárnyitási képességei 
meggyőzhetik a legtörvénytisztelőbb papot is, 
hogy a társaság ezen tagja komolyan hasznukra 
válhat. A pap ezek után végrehajtja a szükséges 
előkészületeket, majd sorra megáldja társait. 
Így a későbbiekben akkor is segítségükre 
siethet, ha netán elvesztették eszméletüket, 
fennmaradó statikus pajzsukkal lehetetlenné 
téve az áldást, vagy abban az esetben, amikor a 
papnak kevés Mana-pontjával nem lenne 
lehetősége az újabb Áldás létrehozására.  

Új varázslatok 
A papmágia eddig leírásra került 

varázslatai némi számbeli aránytalanságot 
mutattak, ugyanis - bár a Nagy és Kis Arkánum 
Litániáinak és Rituáléinak száma megegyezett, 
mind a négy csoportból 20-20 formula 
bemutatása történt meg - a varázslatok 
egymáshoz viszonyított száma nem egyenlő: a 
Kis Arkánum valamivel több varázslatot 
tartalmaz, mint a Nagy, a Litániák száma pedig 
meghaladja a Rituálékét. Ezért - és az alacsony 
Tapasztalati Szintű pap karakterek érdekeit is 
szem előtt tartva - inkább a Kis Arkánum 
varázslataival foglalkozunk, a nagyobb, 
hatalmasabb mágiákról a későbbiekben esik 
szó.  
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Kis Arkánum Litániái 

Hit ereje 

Szféra: természet 
Mana pont: 9 
Erősség: 3  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 2 kör/szint 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat lehetővé teszi, hogy 
alkalmazója hitének erejét harci 
elvakultsággá formálja. A pap csak istene 
szolgálatában alkalmazhatja e mágiát - azaz 
jellemével ellentétes lényekkel vívott 
küzdelemben -, amennyiben máskor 
próbálkozna, a varázslat nem jön létre. A 
mágia ideje alatt a pap testi ereje, harci 
kedve és fegyverforgatási képességei 
megnőnek; az elvakultság, a szinte 
fanatikus hit tüze fűti. Az Erő Tapasztalati 
Szintenként 1-el emelkedik, de legnagyobb 
értéke nem haladhatja meg a 20-at. A KÉ és 
TÉ minden esetben 15-tel nő. A varázslat 
ideje alatt a pap nem gondolhat 
menekülésre, nem varázsolhat, csak kétkezi 
harcot folytathat. A varázslatnak csak az 
időtartama hosszabbítható meg további 
Mana-pontok feláldozásával: 4 Mana-
pontért az időtartam megduplázható. A 
varázslat meglehetősen népszerű Arel 
papjai közt, akik csatában sokszor 
fordulnak ily módon segítségért 
istennőjükhöz. Használata több látható jellel 
jár. A hatása alá került pap bámulatos 
gyorsasággal vív, keresi a veszélyt és a 
legerősebb, leghatalmasabb ellenfelet. 
Szemében különös, vad tűz lángol, ajkát 
harci kiáltások, az ellenfelet ingerlő, kihívó 
szak hagyják el. A varázslat 
különlegessége, hogy kis eséllyel ugyan, de 
kapcsolatot tesz lehetővé isten és papja közt 
- már amennyiben a pap valós istent imád. 
Tapasztalati Szintenként 1% az esélye 
annak, hogy az isten felfigyel követőjének 
elvakult kirohanására, és saját maga is 
szemlélője lesz az összecsapásnak. (Ez az 
esély Arel papjai esetében kétszer ekkora, 

TSz-enként 2%). Amennyiben az istenség 
lepillantott hívére, néhány apróság történhet, amit 
többen hajlamosak kizárólag a véletlen, a jó 
szerencse számlájára írni. Az alkalmazó pap útjából 
az alsóbb rendű, gyenge ellenfelek félrevonulnak, 
nem állítják meg, nem próbálják feltartóztatni. A pap 
így elérkezhet kiszemelt célpontjához, aki az esetek 
nagy részében az ellenséges erők egyik vezetője, 
irányítója. Kezdetét veheti a párbaj. A papot a 
véletlen is segíti harcában. A KM a harc minden 
körében dob k6-ot. Amennyiben az eredmény 5 
illetve 6, a szerencse valamilyen formában a pap 
oldalára áll. A hatások lehetséges számának csak a 
KM fantáziája szabhat határt. Megtörténhet, hogy az 
ellenfél a kritikus pillanatban egy vizes fűcsomóra 
lép, és elesik. Ekkor a küzdelmet - míg fel nem áll 
ismét - a földre kerülés negatív módosítóival kell 
folytatnia. Előfordulhat, hogy az ellenség gyönyörű 
vágása, mely minden bizonnyal végzett volna 
hősünkkel, mégis a pap füle mellett suhan el, mert az 
utolsó pillanatban az isten követője egy 
szemvillanásra elvesztette egyensúlyát, és oldalra 
billent. Számtalan lehetőség kínálkozik a párharc 
eredményének befolyásolására, de néhány apró 
szabályt mindenképp érdemes szem előtt tartani. Az 
isten véletlenhez hasonlatos beavatkozása 
semmiképp sem döntheti el közvetlenül a küzdelmet 
- azaz az ellenfél nem halhat meg, nem ájulhat el 
egyiktől sem. A másik kikötés, hogy a pap életét egy 
összecsapásban legfeljebb egy alkalommal mentheti 
meg a sors. Ne feledjük tehát, a második halálos 
csapás könnyen az utolsóvá válhat. A varázslat 
külön érdekessége lehet, ha mindkét küzdő fél 
sikeresen alkalmazta a varázslatot, és a véletlen 
szinte minden másodpercben komolyan befolyásolja 
a harc kimenetelét... 

Csapás 

Szféra: lélek, halál, természet 
Mana pont: 8 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: -  

A papok mágiájának egyik egyszerű, ám 
hatásos harci varázslata a Csapás. Ennek 
segítségével megtörhető az ellenfél rohama, vagy 
fájdalmas seb okozható rajta. Egyes mágiaelmélettel 
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foglalkozó papok szerint a varázslat az Elemi Erő 
különös megidézése - sok tekintetben igazat kell 
adnunk nekik, de a dolog korántsem ilyen egyszerű. 
A varázslat végrehajtásakor a pap választhat, milyen 
módon kívánja felhasználni a mágiát. Két lehetőség 
áll rendelkezésére, az első inkább védő, a második 
tisztán támadó jellegű. A varázslat megidézése a 
következőképpen zajlik: a pap mindkét kezét ökölbe 
zárja, majd behúzza a mellkasához. Ezt követően 
szorosan egymás mellett kinyújtja két karját, mintha 
a levegőben maga elé ütne. A varázslat első 
felhasználási módja esetén a kéz kinyújtásának 
hatására láthatatlan erőfal keletkezik, mely 
rohamban megakasztja a támadót, az álló ellenfelet 
pedig erősen hátrataszítja. A lökés nagysága 
elegendő ahhoz, hogy az álló vagy lassan haladó 
áldozat 1-2 métert hátrazuhanjon - figyelem, ez nem 
jár feltétlenül hanyatt eséssel! A rohamozó vagy 
gyorsan haladó áldozat k6 Sp-t veszít az ütközéstől, 
lendülete pedig elvész; a fallal való találkozás 
helyén az illető megáll. A varázslat másik, támadó 
felhasználása esetén az erő nem fal, hanem rúd, 
kopja alakjában jelenik meg. Ezt a rudat „löki ki” a 
pap gyors karnyújtása. Sikeres Támadó dobás esetén 
- a varázslat TÉ-je 20 - az ellenfélen keresztülszalad 
a fantomfegyver. Ennek hatására 2k6+1 Sp-t veszít 
az áldozat. Amennyiben a sebzés maximális, tehát 
alapesetben 13 Sp, az áldozat az Fp-ken kívül 
további 3 Ép-t is veszít. A varázslat sebzése 4 Mana-
pont befektetésével k6-tal növelhető mindkét 
esetben, azaz a roham megakasztásakor és támadó 
formában egyaránt. A sebzés növelésének az utóbbi 
esetben annyi a hátulütője, hogy nagy erősítés esetén 
(a több k6-ból) nehezebb kihozni a maximális 
eredményt - tehát nehezebb a varázslattal Ép-t 
sebezni.  

Veszély észlelése 

Szféra: élet, lélek, természet 
Mana pont: 5 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: 15 perc/szint 
Hatótáv: 20 láb sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A Veszély észlelése - mint az már nevéből is 
látható - az érzékelő mágiák egyike. Segítségével a 
pap tudomást szerez a rá leselkedő veszélyek 
létezéséről - pontos helyéről, természetéről azonban 

nem. Az iránnyal és távolsággal nagyjából 
tisztában lesz, ám a veszély mibenléte teljesen 
ismeretlen marad. A varázslat egyetlen komoly 
hátránnyal rendelkezik, ennek köszönhető, 
hogy hatalma ellenére kevesen használják. 
Nevezetesen: képtelen megkülönböztetni a 
veszély fokozatait. Az összes lehetséges 
veszélyt jelzi a papnak - még az egészen kis 
százalékban ártalmasakat is. Hogy világosabb 
legyen a dolog, lássunk egy példát: 
Amennyiben a pap és társai olyan épülethez 
érnek kalandozásaik során, melynek 
tetőszerkezete már meglehetősen régi, de annak 
esélye, hogy leszakad, egészen elhanyagolható 
- esetleg orkánszerű szélben vagy kisebb 
földmozgáskor - a varázslat veszélyt jelez majd. 
Mivel a fokozatokban nem tesz különbséget, 
messziről a pap csupán azt érzi, hogy benn ártó 
elemek lapulnak. Ezek lehetnének akár ork 
vagy goblin csapattestek is, a varázslat 
ugyanolyan erősen jelezné a veszélyt. Ezért 
csak akkor hasznos, ha más felderítő 
módszerekkel együtt alkalmazzák, mely 
kiegészítheti e hiányosságot. Mindenesetre 
kellemes időtöltést jelenthet a KM számára, 
hogy a lehetséges ártalmas és teljességgel 
ártalmatlan, de potenciálisan veszélyes 
tárgyakat, körülményeket úgy állítsa össze, 
hogy ne csak a játékosok, de ő is jól 
szórakozzon - a játékosokon.  

Izzó vér 

Szféra: halál 
Mana pont: 22 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör/szint 
Hatótáv: 2 láb 
Mágiaellenállás: -  

Az Izzó vér a vérmágia varázslatainak 
egyik leggonoszabbika, legcsúfabbika. Az 
áldozat saját vére válik önnön elpusztítójává, ha 
a körülmények megfelelnek erre. A varázslat 
hatása meglehetősen sajátos. Alkalmazása 
esetén az ellenfél vére, ha levegőre kerül - 
például kapott seb miatt - lángra lobban. A 
hatás több szemtanú leírása szerint döbbenetes. 
A több sebből vérző áldozat, még ha sérülései 
nem is lennének végzetesek, a lángok örök 
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oltásába hal bele, ha be nem kötözik. Több 
seb esetén minden egyes mozdulata, mely a 
vérzés csillapítására irányul, az ellenkező 
oldalon feltépi a sebeket, fellobbannak hát a 
lángok. Ekkor kétségbeesetten próbálja 
eloltani a bőrén csorgó, eleven tüzet, mire a 
lassan már-már lecsillapodó vérzés 
kezdődik elölről az ellenkező oldalon. A 
varázslat kegyetlen, kizárólag halál jellemű 
papok használhatják - ők viszont különös 
élvezetet találnak benne. Vér és tűz együtt - 
igazán nekik való móka. A fellobbanó tűz 
nagysága persze arányos az elvesztett 
vérrel, így a lángok sebzése is ettől függ. A 
tűz minden körben fele annyi Sp-t sebez, 
mint amennyi az eredeti seb okozta 
veszteség volt - amennyiben a sebzés csak 
Fp vesztéssel járt. Az Ép csökkenéssel járó, 
különösen erősen vérző, komoly sebek a 
lángok igazi táplálói. Minden egyes 
elvesztett Ép további k6 Fp sebzést 
eredményez a lángoló vérnek köszönhetően. 
Megtörténhet továbbá, hogy az áldozat 
ruhái, felszerelési tárgyai is tüzet fognak, 
ezzel a helyzet még reménytelenebbé válik. 
A varázslat időtartama 16 Mana-pont 
befektetésével megduplázható.  

Rendreutasítás 

Szféra: élet, lélek 
Mana pont: 2 
Erősség: 25  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: lásd a leírást 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: mentál  

Ez a varázslat akkor juthat komoly 
szerephez, ha a papnak egy magából kikelt 
hívővel kell foglalkoznia. Olyan esetben, 
melyben a pappal azonos valláskörbe 
tartozó, a papot más körülmények között 
tisztelő, esetleg szerető személlyel akadnak 
problémák. Előfordulhat, hogy az illető 
olyan cselekedet végrehajtására készül, 
mely istenének nem tetsző. Amennyiben a 
pap tudomást szerez erről, a varázslattal - a 
kellő időben, a kellő helyen - 
megakadályozhatja a tett végrehajtását. Így 
megkímélhet egy más körülmények között 

tisztességes, hívő személyt, s megmentheti lelkét is. 
A varázslat nem tesz mást, mint ráébreszti a 
cselekedetet végrehajtani szándékozót a tett valódi 
hatásaira, következményeire. A pap alakja a 
varázslat pillanatában eleven, félelmetes 
lelkiismeretként szegül szembe a megtévedt hívő 
akaratával. Ennek látható jelei vannak, de csak a 
célpont szemében. A pap - ha a varázslat sikeres volt 
- alakja a megtévedt szemében átalakul. Egy 
méterrel magasabb lesz, mögötte a háttér elsötétül, 
egy tenyérnyi szélességű fényudvar kivételével, 
mely körülöleli a papot. Az alak maga elé emeli 
Szent Szimbólumát, s mélyen a célpont szemébe 
néz. Egy-két szegmenssel később a Szimbólum 
lángra lobban, lángol, de nem ég el. A tűz nem 
emészti el a Szimbólumot, a lángokat semmi sem 
táplálja. A pap alakja ebben a pillanatban a 
legfenyegetőbb; majd egy kör múlva minden 
visszatér régi mivoltába, a pap visszaváltozik a 
csendes, nyugodt, de határozott alakká, a célpont 
pedig - az esetek többségében - igaz hívővé, ki 
hitének fényében mérlegeli tetteit. A varázslat 
alaperőssége 25, ez további 2 Mana-pontonként 6E-
vel növelhető. Megjegyzendő, hogy a varázslat csak 
akkor működik, ha a célpont valóban istenének nem 
tetsző dolgot követett el, vagy annak elkövetésére 
készült. Amennyiben az előbbi feltétel nem teljesül, 
a varázslatnak semmiféle hatása nem lesz. 
Különösen jól használható például akkor, ha két 
hívő összeveszett valamin, és egymás torkának 
ugrott. A mágia minden ártalom nélkül vezeti vissza 
az eltévelyedettet istenéhez, hitéhez. Persze, a KM is 
alkalmazhat NJK papot a kalandozók 
lelkiismeretének állandó ébren tartására. Ezzel több, 
vallásának nem megfelelően viselkedő játékos 
közvetett úton történő kordában tartására is 
lehetőség nyílik.  

Bénítás 

Szféra: lélek 
Mana pont: 12 
Erősség: 15  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: 5 láb 
Mágiaellenállás: mentál  

A pap ezzel a varázslattal részlegesen 
béníthatja az ellenfél mozgásirányító központját. Rá 
kell mutatnia a kiszemelt áldozatra, majd - Szent 
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Szimbólumával kezében - ki kell mondania a 
varázslat megidézéséhez szükséges szavakat. A 
mágia hatására, amennyiben a Mentál ME sikertelen 
volt, az áldozat a mérgeknél leírt görcsös állapotba 
kerül, a következő módosítókkal: Erő: -8, 
Gyorsaság: -8, Ügyesség: -8, KÉ: -30, TÉ: -40, VÉ: 
-35, CÉ: -15; varázsolni pedig nem lehetséges. A 
Bénítás jól alkalmazható szinte minden harci 
helyzetben, s további előnye még, hogy időtartama 
alatt az ellenfél a varázslatait sem hívhatja segítségül 
a görcs semlegesítésére. A varázslat erőssége 1 
Mana-pontért 1E-vel növelhető.  

Kis Arkánum Rituáléi 

Szétzúzás 

Szféra: természet, halál 
Mana pont: 15 
Erősség: 25  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: 25 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hűen tükrözi azt a tényt, hogy a 
papi mágia sokszor messze többre képes, mint az 
Anyagi Sík energiáival manipuláló bármely más 
varázslási mód. A papok isteni forrású mágiája 
többször is megsérti a varázslók által leírt, 
természetet irányító törvényeket - ebben az esetben 
is. A varázslat hatásának ugyanis nem szab határt a 
Személyes Aura jelentette védelem. A pap a 
varázslat alkalmazásával porrá zúzhat egy általa 
kiválasztott, nem mágikus, élettelen, legfeljebb 35 
kg tömegű tárgyat. Ez lehet kő, fém, arany - bármi. 
A hatás azonnali, a varázslás maga is gyors. A pap 
nem tesz mást, mint ujjával rámutat az elpusztítandó 
tárgyra, majd kimondja a varázslat megidézéséhez 
szükséges különös, inkább torokhangú kiáltáshoz 
hasonlatos rövid szót. A pusztulás teljes, ráadásul 
meglehetősen látványos. A kiszemelt tárgy 
szilánkokra hull, s a szilánkok még további 
darabokra esnek szét. Mindez villámgyorsan 
történik, az apró, szerteszét repülő maradványok 
folyamatosan porladnak, a tárgy eredeti helyétől 
nagyjából fél méter sugarú körben már 
porszemekként hullanak alá. A varázslat 
használatában számos lehetőség rejlik; könnyen 
megszabadíthatjuk ellenfelünket drága lánc- vagy 

sodronyingétől, esetleg féltett buzogányától, 
kétkezes kardjától. A varázslat hatását további 
Mana-pontok befektetésével semmilyen módon 
nem lehet befolyásolni.  

Nagy Arkánum Litániái 

Természet megidézése 

Szféra: természet 
Mana pont: 35 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 3 kör/szint 
Hatótáv: 15 láb sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

Ezzel a varázslattal a papok nem uralmuk 
alá hajtják az élőlényeket, mint az 
Engedelmesség - állatok illetve növények 
esetében, hanem a segítségüket kérik. A 
varázslat hatására 15 méter sugarú körön belül 
minden állat és növény a pap céljainak 
szolgálatába áll. A papnak nem kell irányítania 
a lényeket, csupán céljának végrehajtásán kell 
munkálkodnia, vagy annak beteljesülésére 
gondolnia. Ez lehet győztes közelharc, egy 
menekülő foglyul ejtése, esetleg feljutás egy 
falra vagy egy fa tetejére. A varázslat nem idéz 
meg állatokat, a növények növekedését sem 
befolyásolja - tehát nem nőnek új ágak vagy 
indák a fákon, nem kerül elő a semmiből egy 
kisebb csapat hófarkas a pap megsegítésére. A 
mágia csak az adott pillanatban jelenlévő 
lényekre fejti ki hatását. A varázslat hatása alatt 
álló állatok saját maguk tevékenykednek, 
irányítás nélkül, kizárólag a cél ismeretében. 
Mivel gondolkodásuk nem nevezhető fejlettnek 
- a növényeké még annyira sem - nem 
terveznek, hanem cselekszenek, a lehető 
leggyorsabban, leghatékonyabban. Ez lehet 
támadás, az út eltorlaszolása, a célpont váratlan 
megzavarása. A növények ágaikkal óvhatják a 
papot, esetleg lesújthatnak az ellenségre, vagy 
körülfonhatják, szinte megbilincselhetik. 
Akadályozhatják látását, rátekeredhetnek a 
lábára, terméseket, magokat zúdíthatnak rá. A 
varázslat félelmetes és egyben rendkívül 
látványos. Sokszor a pap nem is csinál egyebet, 
mint szilárdan áll, körülötte pedig a 
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megelevenedett erdő küzd az ellenféllel. A 
varázslat természetesen csak ott lehet 
igazán hasznos, ahol megfelelő mennyiségű 
és minőségű növény vagy állat - 
szerencsésebb esetben mindkettő - áll 
rendelkezésre. A növények fajtája sokat 
számít - hiába van egy kisebb réten 
rengeteg fűféle, ezek legfeljebb 
lelassíthatják az ellenfél haladását. Ezért a 
varázslatot leginkább sűrű erdőben 
alkalmazzák. A hatás minden egyes esetben 
más, a döntő szó ebben is a KM-é. Érdemes 
azonban tartani magunkat néhány határhoz: 
a varázslat sebzése még a legideálisabb 
körülmények közt sem haladhatja meg a 
8K6 Sp-t személyenként. Ez a magas sebzés 
is csak akkor adható meg, ha a KM és 
játékosa valóban ötletes, és a sebzés 
valóban indokolt. A varázslat időtartama 20 
Mana-pont rááldozásával duplázható meg.  
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A cikk anyaga mind összegyűjtött, megjelenik 
benne az Új papi mágiák (Aquir, Mlista) 3 
varázslata, a Még újabb papi varázslatok (Péter 
Tamás és Laci, Mlista) 13 varázslata, a Papi 
varázslatok (Lien Ar Raven, Mlista) egy varázslata, 
a Papvarázslatok II (ismeretlen szerző, Atlantisz) 6 
varázslata és a Tabula Magica - Papmágia, a papi 
gyógyításról és áldásról (Kovács Adrián, Rúna I/6) 
teljes papi része, 8 varázslattal, forrás vagy eredeti 
szerző megjelölése nélkül, saját név alatt kiadva, 
holott egyetlen új varázslatot sem tartalmaz! Néhány 
helyen apró változtatások - főleg a statisztikákban - 
történtek. 

 
 

  

 
 

 


	Esőtől védő aura
	Élet őrzése
	Élőhalott feloldása
	Folyondár
	Időjóslás
	Isteni védelem
	Oltalmazó bosszú
	Parancs - állatoknak
	Testi áldás
	Védekezés állatoktól
	Állat felruházása
	Felkenés
	Szentségtelen kapu bezárása
	Kilépés a testből
	Őrző felkenése
	Térablak
	Tűzvihar
	Mana fókuszálási rituálé
	Betegség azonosítás
	Kígyó Szolga teremtés
	Betegség befolyásolása
	Káosz-kör
	Kígyó Mester teremtés
	Hit ereje
	Csapás
	Veszély észlelése
	Izzó vér
	Rendreutasítás
	Bénítás
	Szétzúzás
	Természet megidézése

