
 

 

 
 

A fagy varázslói 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Kiegészítő kaszt 
Verzió: 2.7 
Íródott a világvége után 1. Évszázad első évében. 
 
A M.A.G.U.S. rendszeréhez íródott kiegészítő kasztot tartod most 

kezedben kedves vállalkozó szellemű játékostársam! 
 
Szabadon felhasználható gépi változat! 
Törje ki a nyavaja azt, aki pénzt kér el érte, vagy átírja! 

 
Fajok Tetszőleges, főleg emberek, (hideg-szimpatikus lények is) 
Hajszín Fehér, de vissza is sötétedhet, ha nem varázsol 
Szemszín Varázslás során kék színű lesz (nem fényszóró!) 
Neve Tetszőleges, mester címet 10. szint után vehet fel 
Kaszt Fagyvarázsló 
Jellem Káosz (más szemében), vagy más néven Saját Rend 
Vallás Sors, tetszőleges (iskolával nem ütközhet!) 
Szimbólum Jégmadár ábra 
Szülőföld Tetszőleges 
Iskola Északi fény iskolája, a három közül valamelyik 

 
 
 

Erő 3K6 (2x) 
Állóképesség K6+12+Kf 
Gyorsaság 2K6+6 
Ügyesség 2K6+6 
Egészség 3K6 (2x) 
Szépség 3K6 
Intelligencia K10+10 
Akaraterő K6+12+Kf 
Asztrál K10+10 
Érzékelés K6+12 

 

 
 

Ké 6 
Té 17 
Vé 75 
Cé 15 
HM/szint 8 (2) 
Kp alap 4 
Kp/szint 8 
Ép alap 5 
Fp alap 4 
Fp/szint K6+3 
Mp 8 
Mp/Tsz 6 
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Tapasztalati pont Tapasztalati szint 
0-200 1 

201-400 2 
401-800 3 
801-1600 4 
1601-3200 5 
3201-6400 6 
6401-16000 7 
16001-32000 8 
32001-59500 9 
59501-90000 10 
90001-135000 11 
135001-185500 12 

További szint: 58500 
 
Képzettségek első szinten: 
 

Képzettség Fok/% Kp 
Fegyverhasználat Af 3 
Fegyverhasználat 
(célzófegyver) 

Af 3 

Kétkezes harc* Af 15 
  Összes: 21 
Írás/olvasás Af 5 
Nyelvismeret Af 4,4,3,3 2x4, 2x3 
Mergoni kék könyv 
ismerete 

Af 5 

Pszi Mf 10+55 
  Összesen: 89 
Színészet Af 12 
Lélektan Af 8 
  Összesen: 20 
Mászás 15% 5 
Esés 15% 5 
Ugrás 15% 5 
Lopózás 20% 7 
Rejtőzés 25% 9 
  Összesen: 31 

 
Tsz. Képzettség Fok/% Kp 
2. Álcázás/álruha Af 12 
3. Rúnamágia Af 18 
4. Színészet Mf 35 
5. Fegyverhasználat 

(célzófegyver) 
Mf 30 

8. Lélektan Mf 25 
   Összesen: 120 

 
Szintenként +15% a százalékos 

képzettségekre 10-szintig: 50 

Összesen: 331 
Teljes Kp juttatás a 10. Szintig: 

331+80=441 
   

 (A „*”-ga jelöltek összetartoznak.) Ha a 
fegyver önmagában forgatott, úgy a kétkezes 
harc KP-jét fel lehet használni alvilági 
képzettségekre, %-os képzettségek 
fejlesztésére, valamint nyelvtudásra (Ősi nyelv 
esetén csak KYR!). 

Használt fegyverek, páncélok az 
iskolákban: 

Tengeri iskola 

Kodra, rövidcsákány*, Haft Kodra*, 
kés*, csatacsákány, lándzsa, szigony. Ismétlő 
nyílpuska. Könnyű láncing, sodronying 

Sherloni iskola 

Rövidcsákány*, Haft Kodra*, Kodra, 
rövidkard*, csatacsákány. Ismétlő nyílpuska, 
ikernyílpuska. Könnyű láncing. 

Mergoni iskola 

Rövidcsákány*, Kodra, Haft Kodra*, 
csatacsákány, lándzsa, kés*, tőr*. Ismétlő 
nyílpuska, ikernyílpuska. Láncing, sodronying, 
bőrvért. 

A fagyvarázsló fegyvertára: 
Alapvetően a csatacsákány az általuk 

leggyakrabban használt fegyver. Kétféle 
csákányt ismernek. Az egyik a könyvben is 
feltűntetett, a másik pedig a félkezes csákány, 
vagy rövidcsákány. Ez abban különbözik a 
másiktól, hogy alapvetően rövidebb, jobban 
kiformált és fél kézzel is nagyon jól lehet 
forgatni. Az értékek a két típusnál egyformák, 
de a rövidcsákányt 10-es erővel, míg a másikat 
legalább 14-es erővel rendelkezők képesek 
forgatni párosával. A rövidcsákányok 
többfunkciós eszközök, mert alkalmasak a 
falmászásra is (+40% párosával). 

A rövidkard és hosszúkard is 
elfogadott.  
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Használnak egy lovagi kardra 
emlékeztető, de annál hosszabb markolatú 
egyenes ék alakú pengével rendelkező 
fegyvert is, aminek neve: Kodra. A lovagi 
kard értékeivel rendelkezik. Forgatásuk 
jellegzetes, minden vágást alulról indítanak, 
így az elsősorban az ellenfél 
mozgékonyságát rontja sikeressége esetén. 

A legügyesebbek rendelkezésére áll 
két hosszúkés (Haft Kodra) is. Ezek 
hosszabbak egy tőrnél, de nem rövidkardok, 
mert annál kétszer hosszabb markolatuk van 
és csak egyélűek. A pengék vaskosak, ék 
alakúak, nehezen törnek. Az alkalmazásuk 
mindig párosával történik. Értékei a 
rövidkardéval egyeznek, Af-ú kétkezes 
harcnál nincsenek rá negatív módosítók. (A 
forgatás stílusából adódik!) 

Kedvelt fegyverek a szűk helyeken 
már kevésbé használható lándzsák is. 

Az ismétlő nyílpuska egy 
veszedelmes fegyver. KÉ: 10, CÉ: 18, 
sebzés: 1k6/2, tám/kör: 3, lőtávolság: 30 
láb, súlya: 2, ára: 120a. A 4. szinten kaphat 
egyet, ha jól oldotta meg a küldetését. 1 
tárban maximum 6 db nyílvessző lehet, s a 
cseréje minimum fél kört vesz igénybe.  

Az ikernyílpuska inkább egy 
mesterlövész fegyver, mint egy harci 
szerszám. A nyílvesszők fémből vannak és 
kis szárnyakat is kialakítottak rajtuk. A két 
nyílvesszőt vagy egyszerre, vagy egymás 
után lehet kilőni. KÉ: 0, CÉ: 20, sebzés: 
1k6 (+egyéb) vesszőnként, tám/kör: 2, 
lőtávolság: 70, súlya: 6,5, ára: 100a, töltési 
idő: 1 kör/húr. Csak motollával lehet 
felhúzni! A vesszők ára 50 réz és 1 ezüst 
között mozog! 

 
Manna-pontjukat holdfénynél 

képesek tölteni, ami éjszaka 1 Mp = 1 
szegmens, míg nappal 1 Mp = 30 
szegmens. (Nem kötelező követni, a KM 
felülbírálhatja!) Ez a töltődés minden olyan 
hideg-fényforrás mellet létrejön, ami nem 
tűz-fénye, de akármien varázsfény sem 
lehet! A varázslatból adódó fények esetében 
a KM hivatott dönteni a töltődésről. Az Mp 
gyűjtés automatikusan megy végbe, csupán 
a szemét kell nyitva tartania a varázslónak, 

de akaratilag ezt a folyamatot szüneteltetheti is. 
Naponta 5 alkalommal töltődhet fel teljesen! Ha 
túllépné a keretet, akkor maradandó szellemi 
károsodást szenvedne! 

A hideg fény csak az a fény lehet, amit 
minimális mennyiségű hősugárzás kísér! Így a 
napfény közvetlenül nem alkalmas a töltődésre. 
Főleg akkor lehetne felhasználni, ha tükröződik és 
szűrődik! Ilyen hatás érvényesül a holdakkal 
kapcsolatban is, mivel a hold tükrözi a fényt, de 
egyben meg is szűri, így ez már hideg fénynek 
számít. Elveszíti az infra tartományú sugárzásának 
jó részét! Ilyen hideg fény lehet a papok által 
használt szent fény, vagy az elemi fény is, de a 
tűzvarázslók tűzvarázslatai ugyanúgy nem 
alkalmasak erre, mint a tábortüzek fényei!  

A Mergoni Kék Könyv ismeretének 
képzettsége: 

A képzettség a fagyvarázslók egyik 
legfontosabb képzettsége. Ez az ismeret nyújt kellő 
támpontot ahhoz, hogy el tudják különíteni a nem 
evilági és az evilági dolgokat egymástól. Magában 
foglalja a tanítások legfontosabbjait, illetve a 
szövetségi szabályokat. Ennek segítségével képesek 
a szövetség érdekeinek legmegfelelőbb döntéseket 
hozni! 

Af-on képzett varázsló közös nyelven ismeri a 
tanokat, melyeket mesterétől sajátítja el. Érti és 
alkalmazni is képes ezeket, így képes a szövetség 
érdekeit szem előtt tartva cselekedni. Képes 
elkülöníteni a természetes és a természetellenes 
jelenségeket, illetve a síkra jellemző és attól idegen 
jelenségeket is. Erre százalékos esélye van, ami 
természetes és természetfeletti elkülönítése 70%, 
míg evilági és nem evilági jelenségek elkülönítése 
50%. (KM dobja!) A képzettség elsajátítása 5 Kp-t 
igényel (ez 1. szinten megtörténik). 

Mf-ú képzettségben jártas személy csak az 
lehet, aki már képes volt elsajátítani a KYR nyelvet. 
A könyv ilyen mélységű ismerete a mélyebb 
összefüggésekre is fényt derít. Így a varázslót 
felruházza azzal a képességgel, hogy felismerje a 
varázslatokat, s megnevezze típusát (térmágia, 
illúziómágia, gyógyító varázs, elemi mágia, 
nekromancia stb.)! Ezen felül a természetest és 
természetfelettit megkülönböztetni 99%-osan képes, 
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míg az evilágit a nem evilágitól 90%-osan. Az 
elsajátítása 25 Kp-be kerül. 

Mp-k száma 

 
Tsz Mp 

0. szint 8 
1. szint 14 
2. szint 20 
3. szint 26 
4. szint 32 
5. szint 38 
6. szint 44 
7. szint 50 
8. szint 56 
9. szint 62 
10. szint 68 
11. szint 74 
12. szint 80 
13. szint 86 
14. szint 92 
15. szint 98 
16. szint 104 
17. szint 110 
18. szint 116 
19. szint 122 
20. szint 128 

 
Saját kasztba tartozót felismerik. 

Kódex a fagy varázslóiról 

Amit a fagyvarázslókrókról meg lehet 
tudni: 

Itt egy átfogó leírást akartam nyújtani 
azoknak, akik merik vállalni a kaszt kijátszását. 
Ezek lennének a legfontosabb elemek, melyek szem 
előtt tartása a játék színvonalát is emelheti. 
Támpontokat is akarok egyben adni a KM-nek, ha a 
kasztot csak inkább ellenfél gyanánt akarná 
használni. 

Történelem: 

Hosszas utánajárással megtudható 
információk: 
• Pe. 8. sz. Toron, Démon-birodalom. Itt lépnek 

színre először a fagy varázslói, mint a démonok 

szolgái. Feltételezhető, hogy ekkor kerül 
Ynevre az elemi fagy mágikus 
megidézésének más módja, de itt még nem 
válik el az elemi vízre vonatkozóktól. A 
démonokat szolgáló elementalistákat néhol 
viharmágusokként emlegetik, esetleg 
viharvetőkként. A korban használt 
megnevezések pontos jelentését nem lehet 
egyértelműen meghatározni. Fennmaradt 
emlékekből sok olyan mágiával nehezen 
megvalósítható eseményt írnak le, melyet a 
jelen varázshasználói kivitelezhetetlennek 
tartanak. 

• Pe. 7. sz. Toron, Démonbirodalom 
széthullása. A fagymágia tudomány 5 
varázsló kezébe kerül és ők kimenekítik a 
birodalomból. Elárulják a birodalmat! Név 
szerint: Mahard, Tondagun, Harrad, Amud-
Ibidend, Gonkrag. A kaotikus állapotok 
közepette kevés információ maradt meg a 
csapat útjáról. A fagyvarázslókról Psz. 18. 
sz-ig nem tesz említést egyetlen korabeli 
írásos mű sem. 

• Psz. 18. sz. Sinemos tg. torkolatát övező 
szigetek. Innen két, magát fagyvarázslónak 
nevező kalandozó indul a mai Ifinbe, hogy 
részt vegyenek Abaszis "megalapításában". 
Még ebben az évszázadban kivégzik 
egyiküket (Haur Sun, HASSUN). Az 
életben maradt fagyvarázsló Goron Zorak 
(később GONZAAK) megalapítja az első 
fagyvarázsló iskolát, mely titokban 
működik itt hosszú évtizedekig. Állítólag 
Gonzaak dolgozta ki a fagyvarázslók ma is 
használt varázslatainak többségét, melyhez 
Sonor Theoretiga Magica c. munkáját is 
felhasználta (nem véletlen néhol a 
hasonlóság). A folyamatos üldöztetések 
hatására az iskola folyamatosan költözött 
Észak-felé. 

• Psz. 21. sz. Anubie-tavak vidéke. Toroni 
zsoldosok vonulnak egy barbár horda 
nyomában, mely a határ menti falvakat 
sarcolta meg, mikor egyik napról a másikra 
nyomuk vész. Az elveszettek nyomra 
kerítésére egy 10 fős csapatot küldenek, 
akik között akad varázshasználó és jól 
képzett fejvadász is. Egy boszorkánymester 
és két fejvadász tér vissza. Beszámolnak 
egy ismeretlen, sosem látott pusztító mágiát 
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használó szektáról, kik a szóban forgó 
terület jogos tulajdonosának tartják 
magukat. Elmondásuk szerint az ég és a 
föld helyet cserélt varázslataik nyomán. Pár 
évvel később a történetírás egy ismeretlen 
templom lerombolásáról szól a tavaknál. A 
rákövetkezendő évtizedekben, pedig igen 
magas volt a toroni nemesi házakban a 
halandóság, és még sosem voltak olyan jól 
fizetve a fejvadászok (Ikrek), mint 
akkoriban. A háttérben folyó háború 
végeredménye ismeretlen. 
• Psz. 26. sz. Mer'Daray-tenger egy 
szigetén. A Resired nevű kereskedőhajó 37 
fős legénységével együtt elsüllyed. Csak a 
hajóács éli túl a katasztrófát. Elmondása 
szerint azon a szigeten, amire ő kimenekült 
működik egy vallási közösség, név szerint 
az Északi fény, mely tagjai 
fagyvarázslóknak vallják magukat. Bejárják 
egész Ynevet, anélkül, hogy feltűnnének 
valakinek is. A hajóácsot vakon találják 
meg Tongória egyik kis falucskájának 
közelében. 

A jelen: 

• Psz. 3500. Az biztos, hogy léteznek. 
Egy mindent elsöprő katasztrófa 
előhírnökét keresik. (De hiába?) Céljuk a 
világvége eljövetelének megakadályozása.  
• Psz. 3690. A reinkarnációs háború 
előhírnökeit sikerül felkutatniuk, de tenni 
nem tudnak az Amund isten eljövetele 
ellen. A szövetség ekkor felfedi a tengeti 
iskola Domo El Ibara-i szigetén lévő rejtett 
erődítményét és felajánlja segítségét. A 
felkeresettek rossz tréfának tartják az 
ajánlatot és kidobják a követeket.  
• A kor egyik leghíresebb 
fagyvarázslója a nagymestereken túl a Pán 
névre hallgató egyholdas mester. Több 
transzcendentális eredetű lényhez fűzi 
kapcsolat, így a történet írás számára 
ismeretlen Vörös Lovaghoz is, kit, mint 
Darton lélek őrét emlegetik! Számos 
Yneven túli kaland résztvevője, s túlélője. 
Közel egy fél évezreden át tűnt fel, s újra 
nyomtalanul el az elsődleges anyagi sík 
különböző pontján. A szövetség 

levelezésében fellehető utalásokat találunk 
sárkánnyal vívott küzdelméről, illetve alakváltók 
leleplezéséről, valamint démonok elpusztításáról. 
Számos relikvia, s ereklye került általa a 
szövetség birtokába. Nem emberi, szerzett 
külseje, s éppen a transzcendentális kapcsolatai 
miatt zárták ki a szövetség belsőbb köreiből, de 
tettei révén nem kerültek emlékei törlésre, s 
tettei sem merülhettek feledésbe! Legtöbbet 
Vitellinus-tól, a kor egyik alig ismert 
varázslójától lehetett róla megtudni, kit élete 
során többször is felkeresett, s sokszor állt 
rendelkezésére, vagy kérte segítségét. Mestere 
ismeretlen, tanítványa Vincent Clorto, a Yol-Ver 
Mac Gogit néven ismert lélekbúvár, gyógyító, 
kit leggyakrabban Damennel, a fehér orkkal 
együtt emlegetnek Torozon tavernájának 
asztalainál.  

A jövő: 

• Psz. 4231. Ifin egy kisebb negyede eltűnik egy 
30 láb magas gleccserben, ami a semmiből jön, s 
3 perc alatt el is enyészik. Ugyanekkor 
Erigowban egy hajóval esik meg hasonló, a 
kikötő mólójával együtt roppan össze, s merül el 
a jégtömeg súlya alatt. Senpyerben ekkoriban 42 
szétroncsolt fehérhajú férfi és 19 nő holttestét 
találták meg egy házban. Az egyiknél egy levél 
van, amiben egy GONZAAK nevű vezető 
haláláról és körülményeiről van szó. 

• Psz. 5401. Az utolsó feljegyzés a 
fagyvarázsklókról, s szektájukról. A Mer'Daray 
szigeten egy erőd romjaira bukkan egy eltévedt 
kereskedőhajó. Az építmény legbelsejében egy 
hosszú barlangfolyosót találtak, amiben jégből 
vannakk a falak, s benne emberek megfagyva. A 
folyosó végén egy hatalmas kaput találnak, 
melyen egy pecsét van, s egy felirat: "Idegen, ki 
vagy oly balga, hogy tiltott tudásra, vagyonra 
áhítozol! Állj meg e pecsét előtt, s tedd szívedre 
kezed! Mondd ki, hogy még nem ismered a világ 
összes kínját, s a végső rettenetet! Mi már 
megtettük, azt, amit tennünk kellett. Ne akard 
tudni mi lapul a fagyott szívekben!" Nem sikerül 
a kaput kinyitniuk... 
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Hierarchiaviszonyok a szövetségen belül: 
(Az itt leírt információk csak szigorúan a fagy 

varázslóinak állnak rendelkezésére!) 
Psz. ~ 3700 környékén 
A fagyvarázslók szövetsége az „Északi fény” 

nevű társaság. Jelvényükön a jégmezők felett 
tündöklő csillag látható. Az Északi fény szövetségi 
rendszeren épül, amiben három iskola alkot 
egységet, és vezetői között hierarchikus rend 
uralkodik.  

A három iskola a következő: 
• Sherloni iskola, a Sheral-hegységben. 
• Tengeri iskola, a Ravanói öböl egy kis 

szigetén a Domo El-Ibarán. 
• Mergoni iskola, vagy más néven a Központi 

iskola, a Mer'Daray-tenger egy szigetén a 
Suagon-on. 

Az iskolák között állandó a kapcsolat, hisz a 
térkapuk által a távolság nem távolság. 

~ A szövetség vezetője, már több ezer éve 
(???) a vénséges vén GONZAAK  (GORON 
ZORAK). 

• Minden iskolának van Nagymestere: 
• Sherloni - Uroka sen 

Ertehum (nő) 
• Tengeri - Sa’rengro 

Afwecef 
• Mergoni - Jaddewen 

Don'Doar 
• A rangban harmadik helyet a 

Beavatottak foglalják el, összesen 33. 
Ők az iskolákban segítik a 
nagymesterek dolgát. A Beavatottak 
tanácsának feladata a szövetséget 
érintő dolgok megvitatása, és 
döntéshozás, amit vagy a 
nagymestereknek, vagy pedig 
Gonzaaknak jóvá kell hagyni. A 
Nagymestereknek vétójoguk van 
egymással és a tanáccsal szemben is. 

• Rangban negyedik helyen a szövetség 
mesterei állnak, akik legalább 10. 
szintű fagyvarázslók. Közöttük is van 
rangsor, amit elsősorban a betöltött 
feladatkör szab meg, másrészt a 
tapasztalat. 

A mestereknek egyrészt már a mesterré 
válásukhoz valamilyen vizsgán kell átesniük, 
másrészt a magasabb rangok eléréséhez is 

bizonyítaniuk kell tudásukat. A rangsor 
jelölésére „Hold”-akat használnak, tehát 
valahogy így: 

- A nevem Wenk Fer, a Mergoni iskola 
tizenkét Hold-as mestere, Jaddewen Don' Doar 
Nagymester tanítványa, a Mesterek tanácsának 
leendő tagja, a Térmágia mestere, a toroni 
küldöttség feje. 

A Mesterek tanácsa foglalja össze a 
kisebb ügyeket. 

Rangban ötödikek a független 
fagyvarázslók, kik beteljesítették a rájuk 
kimért feladatot, és innentől kezdve önálló 
döntéshozatali joggal rendelkeznek. (4. szint 
fölött) Szabadon tevékenykedhetnek, de 
mesterüknek és a küldötteknek feltétlen 
engedelmességgel tartoznak. 

A ranglétra alján a segédek állnak, kik 
még nem teljesítették a rájuk kiszabott 
küldetést. (1-4.szint) 

Ha a rangban felettük álló igénybe veszi 
szerény képességeiket, úgy kötelesek legjobb 
tudásuk szerint szolgálni! 

Legalul vannak a tanoncok, vagy 
Tanítványok, akik még csak most kezdik 
tanulni „szakmájukat”. (0.szint) 

A rangsort ugyan nem befolyásolja, de 
mindennemű engedelmesség alól felmentheti a 
Küldött státusz a varázslót. Ezt mind 
tanítványok, mind segédek, de még 
nagymesterek is betölthetik. 

Kívülállók 

Természetesen vannak olyan személyek, 
akik nem tartoznak a szövetség belső köreibe. 
Mondhatni külsősök. Ide varázslók, 
fegyverforgatók, egyszerű paraszttól a 
Bestiáriumok 2 soros ismeretlen lényein át 
sokan tartoznak. A szövetség belső köreiből 
kilépettek is ilyen státuszt kapnak. A jégmadár-
ábrájuk megmarad, de kiegészítő jellel látják el. 
A legismertebb segítő Pán ErBál. Közéjük 
tartoznak a Követők is.  
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Követők 

Királykék köpenyben, és a 
sorskerékkel a hátukon. Ők azok, akik 
keresik a jelen és jövő azon eseményeit, 
melyek a világvége eljöveteléhez 
vezethetnek. Semmilyen egyéb üggyel nem 
foglalkoznak. Személyük TABU! 

Tanításaik 
A fagy varázslói eredendően nem 

gonoszak, és az iskola sem erre épül. Az 
élet mulandó, kezdete a megszületés, és 
vége a halál, s ez mind az élet értelme. 
Számukra az élet eszköz, mellyel a 
transzcendentális eredetű világot, és annak 
működését segítik. Feladatuknak érzik 
annak maradandóságát megőrizni és 
elhárítani minden olyan dolgot, mely ezt 
veszélyeztetheti. Minden eszközt 
felhasználnak, mert az eszköz a célhoz 
vezető megoldások kulcsa. 

Közönyösek mások szenvedései iránt, 
mert az ok és annak folyománya a 
maradandó rend eleme. Magát az 
értelmetlenséget nem viselik jól, törekednek 
a magyarázatok fellelésére. Azt is lehetne 
róluk mondani, hogy megalkuvók, hisz 
bárkivel képesek szövetséget kötni, vagy 
céljaival azonosulni, ha az, az Ő érdeküket 
szolgálja, vagy nézeteikkel megegyezik. A 
valós világot racionálisan szemlélik, annak 
jelenségeitől semmi esetre sem tartanak, 
hisz azok a világ működését szolgálják. Így 
az e világi dolgoktól félelem sosem töltheti 
el őket, legfeljebb csodálat! Természetesen 
őket is meg lehet ijeszteni, de a félelem 
náluk más természetű. A félelem 
varázslatokkal szemben nem immúnisak, de 
azoknak náluk kisebb a hatásuk, így ez 
olyan, mintha megijesztenék őket, nem 
tartós! 

Az ismeretlen mindig kíváncsisággal 
tölti el őket, de a megismeréséhez mindig 
körültekintően fognak hozzá! Életcéljuk a 
világ megismerése, megértése. 

Gonzaak a fogat fogért, szemet 
szemért elvet vallja, így minden 
meggyilkolt tanítványért bosszút áll.  

A sorsot egy olyan dolognak tartják, mely a 
tettek által íródik, és mindig változik. A 
képzetlenség a védtelenséget vonja maga után, ez 
pedig a szövetség pusztulását eredményezheti. 
Elsősorban csak a képzetleneket illeti meg a 
különleges védelem! A fagy varázslóinak számára 
tiltott dolog az idő folyamába történő beavatkozás, 
mivel ez a világ már egyszer megvalósult rendjét 
rombolhatná le. Csak egy múlt létezik, de végtelen 
jövő, és a jelen a jövők kezdete. A jelenből csak egy 
múltat lehet megismerni, de számos jövőt és a 
jelenbe így valójában sosem lehet visszajutni. 
Természetesen lehetőségük még így is megvan az 
időutazásra, hisz a nem e-világi eredetű bajok 
elhárításához ezt is igénybe vehetik. 

Az egyén halála nem befolyásolja a gépezet 
működését. De vannak kiemelt parányok, melyek 
képesek a nagy egészet átalakítani. Bármely parány 
lehet meghatározó, és bármely kiemelt lehet parány. 
Velük vigyázva kell bánni! A parányok csak az 
egészet szolgáló közömbös elemek, mulandók. 
Törekedni kell a maradandóság megóvására, s így a 
változást okozó fontosak kordában tartására. A 
befolyások, vagyonok birtoklása változik. 
Birodalmak jönnek és el is múlnak. A változás része 
a rendnek, akár a születés és az elmúlás. 

A szövetség által rájuk kimért feladat 
végrehajtásában nem ismernek sem lehetetlent, sem 
barátságot, sem kegyelmet, legfeljebb racionalitást. 
A kilátástalan küzdelmet, feladatot kerülik, de az 
elkerülhetetlen végzet elé bátran odaállnak.  

A renegáttá váló fagyvarázslókat kötelező a 
rájuk bukkanónak megölnie! 

Évente legalább egyszer kapcsolatba kell 
lépniük mesterükkel, akinek beszámolnak eddigi 
ténykedéseikről. 

A „jégmadár ábra”, - mely egyben egy rúna is 
a testükön-, segítségével őket bármikor 
megtalálhatja a szövetség embere. Ez a futárok 
igazolványaként is működik, a magasabb szintű 
transzportális, vagy transznekrotikus varázslatokhoz 
elengedhetetlen meglétük. 

Varázslataikat a tiltott tanok közé 
sorolhatnánk. Vallásuk szabadon választott, de nem 
ütközhet az iskolák elveivel. A többségük 
pogányoknak, vagy „mindentisztelőknek” 
mondhatók. A papi gyógyítás így a varázsló 
szimpátiáján és az isten (KM) döntésén múlik. 
Bármely isten szolgálatába állhatnak (Darton, Ranil, 
Sogron, stb), vagy akár prófétáik is lehetnek, de 
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sosem fognak olyat tenni, ami elveikkel ellentétes. 
(… legalábbis önszántukból sosem…) 

Az első vizsga 

Ezen a vizsgán az összes fagyvarázsló átesett. 
Erről csak kevesen hordoznak magukban tudatos 
emlékképeket. A bárdok az éjszaka folyamán, saját 
művészetükben "gyönyörködve" töltik fel 
varázspontjaikat. Ez pedig a lélek töltődését, 
emelkedett állapotba kerülését eredményezi. Más 
megközelítésben a lélek mozog a testben, és ennek 
során keletkezik mágikus energia. Kevesen tudnak 
tudatosan olyan lelkiállapotot előidézni, amiből 
ezzel az eljárással lehet Mp-t nyerni, de a bárdok és 
a fagyvarázslók mindenképpen járják ezt az utat. 

Az első vizsgán a tanonc átéli az élet összes 
rettenetes élményét, az összes félelmet, s lelki 
gyötrelmet. Ez egy végtelen rettenetként jelenik 
meg, ami a lelket maradandóan érzéketlenné teszi, 
torzul. A vizsgáztatók, pedig ezt az emléket átviszik 
a tudattalan lélekrészbe, ahonnan többet nem lehet 
felidézni. Így végül minden „hidegfény”-szerű 
fénysugárzásra ilyen jelenség játszódik le bennük, 
aminek eredményeként Mp-okra tesznek szert. Ez 
nem azt jelenti, hogy rettegnek, míg töltődnek, hisz 
ez a része a dolognak nem tudatos, így nem is képes 
külsőleg kifejezésre jutni. (Persze csak azokkal 
történhet ez meg, akik túlélik.) 

Az első küldetés 

Az első küldetés, amit a szövetség rájuk kimér 
az a 4. szinten történik meg. Persze ezt bizonyos 
saját tapasztalatgyűjtést előzi meg. Mivel a mestere 
mindig tudja, hogy hol áll tanítványa, így a 
legtöbbször ekkor kerül erre sor. A sikeres teljesítése 
után egy ismétlő nyílpuskát kaphatnak mesterüktől. 
Annak ellenére, hogy ez egy nagy becsben tartott 
tárgy nem kötődnek hozzá, ugyanúgy ahogy más 
tárgyhoz sem. Elvesztése a józanész határain belül 
visszaszerzését, vagy megsemmisítését vonja maga 
után. 

A Holdakért való küldetések 

A rangsorban való előrelépés feltétele a 
vizsgák, vagyis a vizsgaküldetések teljesítése. A 
mester a tanítványa beszámolója után dönti el, hogy 
elég felkészült-e egy megmérettetéshez. Javaslatát 

előterjeszti a Mesterek tanácsának és azok egy 
Beavatott ellenjegyzésével engedélyezhetik a 
megmérettetést. A küldetést teljesítők rangban 
előrébb lépnek, s nevük egy Holddal több lesz.  

Ez játéktechnikailag nem a szintlépés 
feltételét jelenti, hanem a funkcióbeli 
rangsorolást! Így akár a 7. szinten lévő 
fagyvarázsló is lehet egy mesternek a felettese! 
Persze rátermettségét bizonyítania kell! 

Holdakat lehet szerezni már végrehajtott 
küldetésekkel is. Ezeket utólag kaphatja meg a 
varázsló, ha teljesített küldetéséről kiderül, 
hogy fontos esemény volt a szövetség számára! 

A Mergoni kék könyv 

Kékszínű lapjairól kapta nevét. Három 
részből áll: Kezdet, Fénykor, Végzet. 

Három nyelven íródott: ó-kyr, ó-elf, 
aquir. 

Lefordítani szinte lehetetlen, mivel a 
nyelvezetben rengeteg a szimbolikus utalás, 
illetve az ismeretlen értelmű szó és kifejezés. 
Leghosszabb terjedelműek az ó-kyr nyelvű 
részek, főleg a Fénykor és a Végzet részekben. 
Az ó-elfet a Kezdet leírásánál használták, de 
előfordul az ó-kyr szövegekben, mint idézetek. 
Az aquir nyelven a mágikus eljárások íródtak. 
Érdekessége, hogy ismeretlen nyelvű 
prológussal kezdődik, amihez 17 különböző 
tintát és írásképet használtak. 

Maga a mű egy ennél is régebbi könyv 
kivonata, melynek neve: Emlékezet (Dorra-
quwa; ó-kyr: Kayda-ro, ó-elf: Fal sennen hon 
has, aquir: Hwq). 4 Lapja van: Jelen, Múlt, 
Jövő, és Ismeret néven emlegetett. 

A Mergoni kék könyv behatóan 
foglalkozik az elemi mágiával és a világ 
térszerkezetével. Szó esik benne a világ 
keletkezéséről, a fajok eredetéről és tartalmaz 
néhány utalást a jövőre vonatkozólag is. A 
világ dolgaival kapcsolatban egy az eddigieknél 
is eretnekebb tézist állít, miszerint a 
világmindenséget nem az istenek, hanem az 
elemek alkották. A világ elemei olyan 
hatalmasok, hogy sem az emberi, de még az 
isteni létformák is csak parányok hozzá képest. 
Szelleme és logikája felfoghatatlan. Minden és 
mindenki csak bábja, alkatrésze eme gigantikus 
hatalomnak. 
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A lapok minden síkon halványan, de 
mágiát sugároznak. Nem kizárható, hogy a 
lapoknak van egy 3. oldaluk is… valahol, 
vagy valamikor… 

Néhány olyan mágikus eljárás is le 
van írva, amit élő ember képtelen lenne 
végrehajtani úgy, hogy eszét ne vegye! 

A kétkasztúság 

Az eddigiekből kitűnik, hogy a fagy 
varázslóinál a kétkasztúság máshogy 
működik, mint a kiadott „hivatalos” 
írásokban szerepel. A magyarázata ennek 
az, hogy ők egész idő alatt készülnek rá. 
Midig másokat kell alakítaniuk, így az igazi 
kétkasztúság rájuk nézve más előírások alá 
esik.  

Csak olyan kasztot vehetnek fel, 
amely elvárásai nem ütköznek az elveikkel 
és csak olyan mesterektől tanulhatnak, akik 
nem követelik a teljes meghasonlást, vagy a 
teljes megnyílást, esetleg az iskola 
kötelékéhez tartoznak. 

Egy másik kaszt kitanulásához csak 
akkor kezdhet hozzá, ha testi adottságai 
minimálisan kielégítik a kaszt elvárásait. A 
meglévő képzettségek nem fognak 
elsorvadni, ha varázslójuk használja, 
gyakorolja is azokat, márpedig ezt lépten-
nyomon megteszi. A meglévő képzettségek, 
ha az új kaszthoz is hozzátartoznak, úgy 
utánuk Kp vissza nem jár, de ha szintje 
magasabb, úgy automatikusan a magasabbat 
kapja meg. Szintenkénti Mp-juk nem mehet 
8 fölé, de képesek lehetnek más úton is 
gyűjteni. A HM-eket az új kaszt szerint 
fogják kapni, kivétel, ha az eredetijük 
magasabb. A KP-je nem mehet 8/szint felé. 
Sem az Ép-jük, sem Fp-jük nem változik, 
ezeket az eredeti kasztjuknak megfelelően 
kapják ezek után is.  

A rákövetkező kaszt felvételénél (ha 
van olyan elszánt) már a könyv leírását kell 
használni, de még ekkor is megmarad a 
fagyvarázsló kaszt 10. szintjére 
vonatkoztatott értékek, ugyanis ezt minden 
esetben gyakorolják, így ennek értékei alá 
nem is mehetnek adataik. 

A fagyvarázslók varázslatainak lényegéről 

Kétféle varázslat típust használnak:  
• Közvetlen varázslat, mely az aurán belül jön 

létre, és amihez többnyire elég látni, azt, amire 
varázsol (gondolati varázslatok). Vannak 
olyanok is, melyekhez a kéz mozdulata, érintése 
is szükséges (mozdulati varázslatok), illetve a 
legritkábban használtak a szómágia elemei 
(szóban megnyilvánuló varázslatok). 

• Közvetett varázslatnak pedig azt a típust 
nevezik, melyben egy közvetítőközeg vesz részt. 
Ez egy energiagömb formájában jelenik meg, 
melyet mind fizikailag, mind pszi segítségével 
tud mozgatni a varázsló. Akár auráján kívülre is 
dobhatja azt, de azon kívül már nincs hatalma 
mozgatni, sem hatását irányítani. A gömb 
különböző, a varázsló által meghatározott 
hatásra tudja tartalmát szabadon ereszteni (lásd 
Gonzaak gömbje), mely a tér minden irányában 
hatni fog.  

Mágiájuk alapja sokkal régebbre nyúlik vissza, 
mint azt sejteni lehet. Az szinte biztos, hogy KYR 
mágia elemeit is felhasználják, de e mellett rengeteg 
idegen elem is előfordul. Néhol sokkal 
kifinomultabbak, így pl.: sok esetben nincs szükség 
a varázslatok hanggal történő előhívására. Úgy 
tűnik, mintha egy tudatos, célszerű válogatás 
eredményeként születtek volna... 

A mágiájuk természetéből és kötésének 
módjából adódik, hogy ők nem az elme, hanem az 
ösztön mágiáját használják inkább. Ebben a 
tekintetben hasonlatos az eljárás a 
hatalomszavakhoz. 

Az általuk használt rúnamágia nem azonos az 
alapkönyvben leírtakkal, de még így is képesek azok 
értelmezésére. Így használhatják a szobormágiát. 

Az elemi mágiáról 

Megkülönböztetünk Mágikus elemeket és 
Természetes elemeket. Egy őselem rendelkezik 
erősséggel, és csak egy bizonyos ideig marad meg az 
elsődleges fizikai síkon. Bontásuk, törésük mágia, 
vagy varázseszköz által lehetséges, ugyanis ezeknek 
van erősségük. A természetes anyagok nem 
közömbösíthetik a mágikusakat, mert nincs 
erősségük, és a kioltási szabályt használva 
irracionális eredményeket lehet kapni. Pl.: nagy 
mennyiségben megidézett hő, ha elvonná a 
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természet hidegét (közömbösítési szabály), úgy a 
hideg hiányában csak a hő maradna, és ekkor a 
bolygó túlmelegedne. 

Ha elemi földet idézek meg az szilárd, de por 
alakú. Nincs megszabva, hogy milyen sűrűségben 
idézem meg, így ez a feketelyuktól a porfellegig 
bármi lehet. Az őselemek halmazállapotát nem a 
hőmérséklete határozza meg, mert az elemek a 
paraelemtől függetlenül létezhetnek, így a 
megidézett elemi föld sem sötét, vagy a levegő sem 
világít. Hasonló elven lehetne olyan tüzet előállítani, 
ami nem éget, csak lobog, stb. A pusztítás mértékét 
a paraelemek határozzák meg, amiket az elemek 
csak módosíthatnak. A 3 halmazállapot, amit pl.: a 
víz megvalósíthat, nem más őselemek tulajdonsága, 
hanem mindegyiké! A tűz is légnemű, míg a föld por 
alakját is lehetne (bizonyos nézőpont szerint) 
folyadéknak venni. Így a formázásokhoz a 
halmazállapot megadása is hozzátartozna, bár ezt 
valahogyan lefelejtették (többek között) a leírásból. 
A formázás, meg mivel az elem felidézésével 
egyszerre történik nem kell külön Mp-okat 
befektetni. 

Ezen az elven lehetne folyékony tüzet, gőzt, 
szilárd levegőt, porfelhőt is teremteni. Ezeknél a 
részeknél viszont nehézkes lenne pontosan leírni a 
megjelenésüket, vagy a tulajdonságukat. Ezért erre 
nem is vállalkozom, más fantáziájára bízom! 
Egyedül az elemi vízre koncentrálok! 

Feltétele a mágiájuk hatásosságának 

Az elemi jég tulajdonsága az, hogy 
hagyományos fegyverekkel törhetetlen de 
varázslattal, vagy varázsfegyverrel már lehetséges a 
bontása. Sebzése a mozgásától, alakjától, és 
hőmérsékletétől függ. 

A tüzet támadásra a vizet védekezésre szokták 
használni a könyv szerint. Szerintem nem!  

A víznek 3 állapota van: légnemű (gőz), 
folyadék, és szilárd (jég). Az elsődleges fizikai síkot 
az őselemek együttesen alkotják. Mivel nincsen 
olyan kitűntetett elem, ami a szilárd halmazállapotot 
adná a természetes anyagokban, de kettő is van, ami 
a légneműt, így nem egy őselem többlete határozza 
meg a halmazállapotot. Ha létezik halmazállapot 
minden őselemnél, akkor ezt egy külön, de mind a 
négyre jellemző tulajdonságnak kellene felfogni. 
Ebből az következik, hogy az elemi víznek is 3 
állapotúnak kell lennie! Ha az elemi tűz 

táplálóanyag híján is ég, így akár a víz alatt is 
éghet! Az égéshez tápláló anyagok (éghető 
anyag, és oxidáló anyag), illetve hő kell. Ha 
nincs táplálóanyag, akkor levegő sem kell az 
elemi tűzhöz, csak hő! No’, de ekkor már nem 
elemi tűzről, hanem elemi hőről beszélnénk! Ez 
ellentmondás! Az következik, hogy fel kell ezt 
oldani! Így az elemi elemek többek, mint a 
természetes megfelelőik! Ezt az elemi 
sötétséggel is végig lehet játszani. Ha minden 
elemi több valamivel, úgy a tűz olthatatlan 
természetes vízzel, az elemi sötétben 
természetes fény nem gyújtható, és így 
tovább…  

Hogy honnan szedtem azt, hogy pont az 
elemi jég lenne törhetetlen? Inkább az elemi 
földnek kellene törhetetlennek lennie? Az elemi 
földet oldja az elemi víz. Ez a szilárd elemekre 
(főleg a nagy keménységűekre) nem nagyon 
jellemző (van kivétel). Ha az elemi föld 
törhetetlen, akkor nem pornak írnák le… 
Tételezzük fel, hogy a törhetetlen elemi 
földtömb egy elemi jégtömbbe ütközne. 
Azonos az erejük (elméletileg az elemi jégnek 
nagyobb is lehetne)! Eltörnek? Kioltja? 
Beoldja? Ez elég problémás így… A kettő nem 
törhetné szét egymást, mert azonos az 
erősségük! (A gyengébb törne el? Mindkettő 
visszapattanna?) Oldani, a víz folyékony és gőz 
állapotában szokott emberi időn belül. Ha a jég 
mégis oldaná, úgy 3 évnél korábban semmi 
esetre sem… Így a probléma csak úgy oldható 
fel, ha jobb ötletig, vagy kimerítő magyarázatig 
azt állítjuk, hogy az elemi jég törhetetlen. Ha 
lávát hozok létre, akkor az folyik. Mert az 
elemi föld por? Mert az elemi föld is 
megolvadhat? Az elemi földről nem jelentek ki 
semmit!  

Semmivel sem lehet eltörni az elemi 
jeget? Ha csak egy natúr fegyverrel akarnád 
törni, úgy csak arra hívom fel a figyelmedet, 
hogy az elemi elem egy varázslat! Van ereje 
(E), de a fegyvernek nincs!  

Lehetne varázslattal törni? Igen. Lehetne 
varázsfegyverrel törni? Igen. Ebből egy kérdés 
következik: Mit kell figyelembe venni ahhoz, 
hogy eltörjem? Azt mondanám, hogy elegendő 
az erősséget nézni, bár ez nem fedi teljesen a 
valóságot. Kéne még úgy 30 Sp-t számolni és 3 
SFÉ-t a jégre és csak így lenne törhető 
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fegyverrel… ha elfogy az Sp. Persze ekkor 
nem lehet értelmezni varázslatra! Így 
megmaradok annál, hogy a varázsizgentyűk 
erősségét kell figyelembe venni! Győzzön 
az erősebb! Így nem kell sokat dobálózni, 
gyorsabb a játék is! 

A fagyvarázsló 

Szeme a varázslás során kékesen 
feldereng. Haja színe maradandó változáson 
megy keresztül a varázslás során. Nem 
minden fehérhajú fagyvarázsló!  

Kalandozó társaikkal úgy 
viselkednek, mint a normális emberek. Ha 
valaki látná őket egymás között beszélgetni 
elég furcsa dologban lenne része. 
Kedvteléseik közé a magas sziklák, ház, 
vagy toronytetőkön való sétálás és egymás 
tapasztalatainak, cselekedeteinek 
megvitatása tartozik. Helyes, vagy 
helytelen? Nagyon fontos dolognak tartják a 
belső egyensúly állandóságának 
megtartását. Szívesen ülnek le beszélgetni 
bárkivel, s közben az illetőt térképezik fel, s 
próbálják felbecsülni képességeit. 

A magasabb szintűek a belső 
egyensúlyon való uralkodás egyik 
próbájának tekintik az ugrást. A Sherál 
rengeteg erre alkalmas helyet rejt. Az ugrók 
feladata, hogy épp kéz-láb érjenek földet. 
Módszer tetszőleges.  

Persze közöttük is lehetnek 
nézeteltérések, melyeket, ha észérv nem tud 
békíteni, úgy viadalban enyhítik. Az ugrás 
egy változata, mikor a ledobott zászló után 
kell ugrani és földet érés előtt elkapni. 

Melléklet varázslatokhoz 

(@) A varázslat a Gonzaak gömbje 
nevű varázslattal csomagolható. 

(nn) A varázslat nem növelhető, így 
újból el kell kezdeni, ha még egyet kíván 
létrehozni belőle a varázsló. 

(o) Szómágia 
(?) Gondolati mágia 
(-) Mozdulat mágia 
(m) Jég/vízméreg 

Védővarázslatok 
Ezek arra valók, hogy megvédd magad, vagy 

másokat, vagy csak próbálkozz valamivel az 
elkerülhetetlennel szemben… 

Hidegtől védő varázs 

Mana pont: 6 (@) (?) 
Erősség: 1 
Sebzés: -  
Időtartam: 3 óra 
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A célszemély ezen varázslat hatására képes 
órákon át elviselni a maximum -20 oC hideget. A 
hatás növelhető, vagy az idő kiterjeszthető, de 
maximum 12 óráig tart egyszeri varázslatra. 

Fagytól védő varázs 

Mana pont: 10 (@) (?) 
Erősség: varázsló Tsz-je 
Sebzés: -  
Időtartam: 6 kör (1 perc) 
Varázslás ideje: 3 szegmens  

Akire ezt a Fagyvarázsló ráidézi, az képes lesz 
a fagyhatásoknak az időtartam lejártáig ellenállni. Ez 
pontosabban azt jelenti, hogy -40 oC hideget 
tapasztalati szintenként: 1. szinten -40 oC, 2. szinten 
-80 oC és így tovább... Szintenként 2 SFÉ is járul 
ehhez a faggyal történő sebzések ellen, ami 
hasonlóan növekszik: 1-őn 2, 2-on 4 stb... Ugyanis a 
varázslat bizonyos fokig képes közömbösíteni a 
fagyhatást. Egyszerre csak 1 emberre lehet idézni, 
akinek az asztráltestéhez kötődik, így a ruhái, 
felszerelése nem élvezi a varázslat nyújtotta 
előnyöket. Csak az idő nyújtható meg erősítéssel! 

Fagytagadás 

Mana pont: 30 (nn) (?) 
Erősség: 17 
Sebzés: -  
Időtartam: 6 kör (1 perc) 
Varázslás ideje: 7 szegmens  

Akire a varázsló ráidézi ezt a varázslatot, az 
képes lesz a legnagyobb hideget is elviselni, 
valamint a faggyal sebző varázslatok ellen teljes 
mértékig védett lesz az időtartam leteltéig. A 
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varázslatot egyszerre csak egyetlen emberre lehet 
alkalmazni. A varázslat az asztrális testhez kötődik 
(mint burok képez rajta flexibilis réteget), így a 
ruházat, és felszerelés nem élvezi ezt a védettséget. 

Jégpáncél 

Mana pont: 12 (@) (?) 
Erősség: 6 
Sebzés: -  
Időtartam: 3 kör  
Varázslás ideje: 2 szegmens  

A célszemélyre idézve ez a varázslat mint egy 
flexibilis jégtömb jelenik meg, mely képes a test 
bármely mozgását követni. Ez a mágikus páncél 8-as 
SFÉ-kel rendelkezik. Mivel a jégtömb torzítja a 
bennlévő alakját, de az tökéletesen kilát mögüle így 
kap a VÉ-re 15-öt. Sokban emlékeztet ez a varázslat 
a vízaurára, csak itt jégről van szó. Erejének 
függvényében a Mágiarendszerben foglaltak alapján 
közömbösíti a tűz és hőmágiát, de a földet nem oldja 
be, s a levegő sem járja át. A célszemély 
hermetikusan el van zárva, csupán 1 percre elegendő 
levegője van, így az időtartam kiterjesztésekor 
figyelni kell erre, mert különben az óvatlan bele is 
fulladhat! Erősítve csak az idő tolható ki + 1 perc + 
8 Mp. 

Az elemi jég „törhetetlen” (csak mágiával, 
vagy varázsfegyverekkel lehet szétzúzni), de itt épp 
a mozgatásánál fogva nem lehet törhetetlen! Ezért 
lehet mind mágikus, mind közönséges fegyverrel 
sebezni a viselőjét és ezért egységes a rá vonatkozó 
SFÉ érték. 

Jégvért 

Mana pont: 30 (?) 
Erősség: 15 
Sebzés: -  
Időtartam: 6 kör 
Varázslás ideje: 5 szegmens  

A fagy varázslói képesek maguk számára 
olyan elemi jégből létesített vértezetet létrehozni, 
aminek SFÉ-je:12 és csak is kizárólag 
varázsfegyverrel lehet átütni, így csak ezekkel 
szemben érvényes a SFÉ, a hagyományos 
fegyverekkel nem lehet átütni! Erősítésénél +1 SFÉ 
2 Mp-ot igényel, az idő duplájára való kitolása 17 

Mp-pt igényel. Varázslattal közömbösíthető, 
lásd mágiarendszer! 

Mivel itt nem flexibilis rétegről, hanem 
elemi jéglemezekről van szó, - melyek az 
asztrális testhez kötődnek, - így nincsen a 
viselője elzárva a környezettől sem! 

Vízaura 

Mana pont: 3 (@) (?) 
Erősség: 3 
Sebzés: - (csak tűzlényeket 3K6) 
Időtartam: 2 kör  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A mágiarendszerben lefoglaltak alapján 
elemi vízből létrejövő aura a fagyvarázsló 
körül. Korlátlanul növelhető, s ereje is ennek 
függvényében növekszik. Védelmet jelent az 
elemi tűztől, ha erőssége nagyobb a támadó 
varázsénál. Fagyasztani viszont lehet, és így 
elemi jégszármazék keletkezik. 

Fagyaura 

Mana pont: 3 (@) (?) 
Erősség: 3 
Sebzés: 6 Sp (tűzlény tripla) 
Időtartam: 2 kör  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A varázsló elemi hidegből aurát készít 
magának, ami csak kifelé sebez 6 Sp-t. Az 
aurába nyúlók szenvedik el ezt, míg a 
tűzlényeket triplán sebzi. Semmilyen páncél 
SFÉ-je sem érvényesül ellene, kivéve a fagytól 
védő varázslatok, és az elemi tűz varázslatok. 
Az aura -60 fokos. Növelése 1 Mp-re -10 
fokkal csökken a hőmérséklete, ami további 2 
Sp sebzést jelent, és erőssége eggyel nő.  

Fagyketrec 

Mana pont: 17 (@) (-) 
Erősség: 17 
Sebzés: 14 Sp 
Időtartam: 1 perc  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A varázsló egy 3×3×3 láb méretű ketrecet 
hoz létre elemi hidegből. Ennek a sebzése 
hozzá érésenként 14 Sp, mert –140 oC. 
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Erősíthető 2Mp-onként a mágiarendszerben 
foglaltak alapján (-10 oC-onként). A ketrec 
vonalát egy homályos fénytorzulás jelzi! 

Jégtest 

Mana pont: 47 (nn) (?) 
Erősség: 47 
Sebzés: ököl/fegyver/egyéb 
Időtartam: 5 prec  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A varázsló csak sajátmagára idézheti! 
A varázslat életmentő lehet abszolút 

kilátástalan helyzetekben. A Fagy varázslói 
nem harcos képzettségűek, s így nem is 
tudnának hatékonyan harcolni, de ez a 
varázseljárás már jelentősen növeli 
esélyüket.  A varázsló teste egyanyagúvá 
válik, s ez elemi jég lesz. Az átváltozásnak 
nincsenek szemmel látható jelei, de a test 
ellenálló képessége sokszorosára növekszik, 
de mozgásképessége nem változik. Azt 
jelenti, hogy csak akkor lehet ÉP-t sebezni a 
varázslón, ha már FP-je elfogyott! A teste 
6-os SFÉ-vel fog rendelkezni hagyományos 
fegyverek ellen. Csonkítani csak 
varázsfegyverrel lehet, mert hagyományos 
fegyver okozta végtagvesztésnél a testrészt 
az időtartam kiteltéig vissza lehet illeszteni. 
Az okozott sebek összeforrnak, de nem 
töltődnek vissza a pontok! A varázsló 
érzéketlenné válik a fájdalmakkal szemben, 
melyek őt érik. Nem képes begyulladni, 
csak ha elemi tűzzel túl nem ütik a varázslat 
erejét, közömbösíti a kettő egymást, s 
visszaalakul. A lélek védelme nem szűnik 
meg, de a ruházata semmiien védelmet sem 
fog élvezni a varázslattól. A test hője kifelé 
0 fok alá csökken, de a belsejében 
megmarad a testhő, és a varázslat 
elmúltával azonnal visszaáll az eredeti 
testállapot. 

A varázslatot hétnaponta egyszer 
lehet alkalmazni, különben egészségpróba 
ellenében egyel csökken az ÉP-je 1 hónap 
időtartamra. 

 
 

Folyadéktest 

Mana pont: 47 (nn) (?) 
Erősség: 47 
Sebzés: ököl/fegyver/egyéb 
Időtartam: 5 perc  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A varázsló csak saját magára idézheti! 
A fagy varázslói bárhová képesek bejutni, 

illetve bárhonnan kijutni. Csodával határos módon 
akár egy ujjnyi résen is képesek átpréselni magukat. 
A varázslat hasonlít a "Jégtest" varázslatra, mivel itt 
is egyanyagúvá válik a varázsló teste, mégpedig 
elemi vízzé. A képlékeny test ránézésre semmiben 
sem különbözik a varázsló eredetiével, de állagát 
tekintve folyadék, amit a mágia képes alakítani. Az 
idő kiteltéig a varázsló képes bármilyen alakot 
gyorsaságának függvényében felvenni, de a 
varázslat idejének kiteltéig vissza kell alakulnia, 
különben abban az alakban fog "megszilárdulni", 
amiben volt és ez nem mindig életképes. Minimum 1 
ujjnyi résnek kell lenni annak, amin át kíván bújni a 
varázsló. A varázslat alatt nincsen szívverése, de 
testét továbbra is védi a lélek. A varázslat nem 
vonatkozik a ruházatra, felszerelésre! Sem 
gyorsasága sem ügyessége nem módosul. Az ilyen 
állapotban mozgó varázsló olyan csendesen képes 
mozogni, hogy egy elf is csak akkor venné észre, 
mikor már mellette áll! Ebben az állapotban csak 
varázsfegyverrel lehet sebezni és ekkor is csak FP-t, 
majd, elfogytával ÉP-t! Két alkalmazás között 
legalább egy fél órát kell pihenni, különben 
egyészség romlás következik k6-tal! 

Technikai varázslatok 
Nem arra valók első sorban, hogy kinyírjunk 

vele valakit, hanem, hogy megoldjunk olyan 
problémákat, mint pl: a fény-, vagy pénz-hiányt. 

Gonzaak gömbje 

Mana pont: 1 (-) 
Erősség: össz. erősség 
Sebzés: önmagában nincs 
Időtartam: -  
Varázslás ideje: 1 kör  

Ez a varázslat teszi igazából félelmetessé és 
oly veszedelmessé a fagy varázslóit. Segítségével 
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varázslatokat tudnak igen komoly távolságokra 
juttatni. Tényleges szerepe abban áll, hogy magába 
képes fogadni és megtartani varázslatokat, melyek a 
varázsló által meghatározott hatásra aktiválódnak. 

Megjelenési formája többnyire egy 10 hüvelyk 
átmérőjű, kékes fényekben villódzó gömb. Eztán 
következik az a varázslat, melyet a gömb belsejében 
kíván elhelyezni, s végül lezárja azt, s meghatározza, 
hogy milyen hatás(ok)ra aktiválja a varázslatot. Ettől 
a ponttól kezdve a gömböt sem leállítani, sem 
átalakítani nem lehet! Tartalmát kifürkészni is 
lehetetlen vállalkozás, csupán az összes erejét lehet 
megállapítani.  

A lezárás gondolati síkon történik: 
• Időre - ez max. 10 perc  
• Ütésre - a gömb max. 1 Sp-jára 

értelmezve 
• Hőre - max. 50 oC  
• Fényre - kivétel hold fényére, de 

bármely fényerősségre 
• Hangra - csak parancsszóra (max. 10 

betűből álló szó, kettő is lehet) 
• Mágiára - max. 10E mágiára, ami 10 

láb sugarú körben fejti ki hatását 
Minden újabb aktiválódási paraméter 

kapcsolása +1Mp ráfordítást igényel (ugyanaz is 
lehet, és ekkor összegződik)! Ha a varázslat magára 
marad, akkor k10 napon belül lebomlik, s a hatás 
kifejtése nélkül megszűnik.  

Az örökkévalóság nem megoldható ennél a 
varázslatnál, de az időtartamát lehet növelni: +1 nap 
= 2Mp, +2 nap = 4Mp, +3 nap = 8Mp, +4 nap = 
16Mp, stb. „(@)”-jelölve azok a varázslatok melyek 
csomagolhatóak! Ha nem csomagolható varázslatot 
kíván csomagolni a varázsló, úgy az összes 
ráfordított Mp a lezáráskor elemi erő kitöréssé alakul 
a lehetséges legnagyobb erősséggel! 

Elvakítás 

Mana pont: 1 (@) (x10-ig növelhető) (-) 
Erősség: - 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 szegmens  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A felvillanó fény igen erős és mindenkit vakká 
tesz 5 szegmensre, aki belenéz. A varázslat egy 
mannaemésztő, mely az energia önnön energiájának 
formázására épül.  

Amikor egy anyag energiáját önmaga 
formázására használják, akkor a folyamatban 
létrejövő anyagok, és energiák iszonyatos 
sebességgel változtatják egymást, és a 
körfolyamat addig zajlik, míg a manna 
szuperkritikus állapotba nem kerül és el nem 
bomlik, ez a fényjelenség a belé fektetett 
energiától függően akár örök vakságot is 
okozhat! Veszélye, ha túlerősítik, akkor még a 
becsukott szeműek is elvakulnak, vagy szemük 
világát vesztik. Ezt eldönteni a KM dolga! 

A mana persze nem fog ezen a módon 
megszűnni! Egy mana által le nem írható 
energiává alakul, mely léte csak időleges, de 
ereje sokszorosa a természetes, vagy valódi 
mágikus fényének! Ezt a fényt manafénynek is 
hívják. Egyes nem kellően kifinomult 
varázslatok melléktermékeként is létrejöhet! A 
sugárzás a környezetnek átadja energiáját, 
elnyelődik, s mana-alapú anyaggá alakul, s 
eltűnik. Hasonló melléktermék lehet az elemi 
erő megjelenése, mely a nem megfelelően 
kivitelezett varázslatok terméke, mint a 
Gonzaak gömbjénél leírtakban olvasható. 

Fagyasztás I. 

Mana pont: 4 (@) (?) 
Erősség: - 
Sebzés: lásd a leírást 
Időtartam: minimum 30 perc  
Varázslás ideje: lásd a leírást  

Folyadék (elsősorban víz) fagyasztásával 
különböző formákat, alakzatokat képes 
készíteni a Fagyvarázsló (pl.: tutajt). Ez persze 
olvadékony, melynek idejét a KM dönti el 
(külső hőfüggő, minimum 30 perc, míg 
olvadásnak indul)! A formázásának csak a 
formázandó anyag mennyisége szab határt: 
alapesetben 3 köbméter.  

A forma bonyolultsága szabja meg, hogy 
mennyi időt kell ráfordítania: 

• egyszerű forma (golyó, kocka, ív, 
stb) = 1 szegmens 

• kombinált téglatest (kisház) = 5-
20 szegmens (2kör) 

• gólem bonyolultságú (gólem) = 1-
5 perc 
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• szobor bonyolultságú 
(emberi vonások) = 15 perc 

Sebezni közvetlenül nem lehet vele 
(pl.: megfagyasztani), de közvetetten igen 
(pl.: tömböt képezni a célszemély körül). 
Magyarázat igen egyszerű, a varázslat nem 
elég erős ahhoz, hogy a lélektől védett 
testhez olyan közel jöjjön létre, hogy 
közvetlen hatást fejthessen ki rá. A 
közvetett fagyást a -10 oC jég fogja 
kifejteni, ha nem képes megszabadulni tőle, 
minden befejezett kör végén 1k6/3 a 
sebzés! A negyedik körtől kezdve 
érvényesül, mert át kell hűlnie az illetőnek. 
Csak akkor van sebzés, ha a jég jelent meg 
a célpont mellett, fordítva nem igaz! A KM 
hivatott eldönteni hány Sp-ja van a jégnek 
(30, vagy e felett; ez formától és 
mennyiségtől is függ). Az egyéb hatások 
Pl.: fulladás, helyhez kötöttség, 
kézremegés, stb. mértéke szintén a KM 
döntésén múlik. A méret növelhető! 
Csomagolásnál gömb! 

Fagyasztás II. 

Mana pont: 8 (@) (?) 
Erősség: 5 
Sebzés: K6 
Időtartam: 3 perc  
Varázslás ideje: lásd a leírást  

Ugyanaz, mint a Fagyasztás I, csak itt 
elemi jégből építkezik a Fagyvarázsló, és ez 
3 perc alatt szétoszlik. A Fagyasztás I. 
időtáblázata erre is érvényes! A varázslat 
természetéből adódóan ez képes 
közvetlenül is sebezni. Minden körben amíg 
a jéggel érintkezésben van a célszemély k6 
Sp sebzést fog elszenvedni fagyás miatt, de 
ez csak a második körtől kezdve 
érvényesül. A jégtömböt mivel az elemi 
jégből készült nem lehet szétverni, csak 
mágikus úton bontható le, vagy mágikus 
fegyverrel! A célpont egyéb korlátozásairól 
a KM hivatott ítélkezni. (Pl.: A tömbbe 
fagyasztott ember nem kap levegőt, nem tud 
mozogni, egészségi állapota rohamosan 
romlik, melynek következtében x idő múlva 
sem varázsolni, sem pszi tevékenységet 

folytatni nem képes, végül elalszik...) Amennyiben 
elfogyna a célszemély összes ÉP-je akkor ő maga is 
jégtömbbé fagy. Csak azt sebzi, aki körül, akinek 
közelében jelent meg! Amennyiben valaki rálép, oda 
megy hozzá, stb., akkor nincs sebzése! 

1 szegmenses varázslatnál 99% az esélye 
annak, hogy a varázslat sikeres. A formázás 
folyamatosan történik, erre kell időt fordítani, de 
nem kell támadást tenni, mert a célszemély köré 
varázsolja, annak közvetlen közelébe és ezt látja, 
érzékeli! A méret növelhető! Csomagolásnál gömb! 

Fagygömb 

Mana pont: 2 (@) (-) 
Erősség: - 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 óra  
Varázslás ideje: 2 szegmens  

A teljes sötétben félhomályt képes teremteni, 1 
fáklya fényének felel meg. Világító gömb formában 
jelenik meg. Megfogható! Működését tekintve a 
Gonzaak gömbje és az Elvakítás varázslat 
keresztezésének számít. 

Gyöngyök 

Mana pont: 1 (@) (-) 
Erősség: - 
Sebzés: - 
Időtartam: 10 perc  
Varázslás ideje: 5 szegmens  

A Fagyvarázsló kezében k10 darab 
megtévesztésig az igazira hasonlító igazgyöngy jön 
létre. A turpisság leleplezéséhez értékbecslés Mf 
szükséges + IQ próba! 

Fegyverkészítés 

Mana pont: 15 (nn) (?) 
Erősség: 6 
Sebzés: értelemszerűen 
Időtartam: 1 óra  
Varázslás ideje: értelemszerűen (max. 2 kör!)  

Bármely eddig látott fegyvert képes 
reprodukálni a Fagyvarázsló, mely mágikus 
fegyvernek fog számítani, de 1 óra múltán 
elenyészik. Az elemi jégből létrehozott fegyver 
„törhetetlen” (csak mágiával, vagy varázsfegyverrel 
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lehet szétzúzni, közömbösíteni)! A VÉ:+5, sebzés 
+1 Sp. 

Hóesés 

Mana pont: 10 (@) (?) 
Erősség: - 
Sebzés: alapesetben nincs 
Időtartam: alapesetben 3 perc  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

Az aurán belül szálingózni kezd a hó és az 
időtartam kiteltéig esik. A varázslat helyben marad, 
max 25 láb átmérőjű körben érvényesül hatása. 
Minden féle látást a felére csökkent, így Té: -5, Vé:  
-15, Cé: -20. Csak az időtartama növelhető, de 3 
percenként mindig ugyanannyi hó fog esni, így 15 
perces havazás után 1, 1.5 m magasan fog állni a 
hó... Ezt a KM-nek kell értelmeznie az adott 
helyzetre! 

Halmazállapot változtatás I. 

Mana pont: 3 (?) 
Erősség: 3 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 perc  
Varázslás ideje: 1 szegmens/lépés  

A fagyvarázsló által uralt anyag a víz, és a 
hideg. Ezeket bármilyen formában képes uralni. Ez a 
varázslat arra való, hogy a természetes vizet 
hőmérséklettől függetlenül halmazállapotában 
megváltoztassa. A víz a varázslat kiteltéig marad a 
kiválasztott állapotban, utána eredeti állapotára tér 
vissza. Az alap térfogat 3 m3. Ha jég, úgy 3 m3 
alakítható át 3 m3 vízzé. A víz 3 m3-e 9 m3 gőzzé 
változtatható! A gőz 3 m3 1 m3 vizet ad. A lépéseket 
be kell tartani! 1 lépés 1 szegmens és 3 Mp. 
Erősítése a térfogatot növeli, a hőmérséklet nem 
változik! 

Halmazállapot változtatás II. 

Mana pont: 5 (?) 
Erősség: 3 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 perc  
Varázslás ideje: 1 szegmens/lépés  

A fagyvarázsló által uralt elemek az ősvíz, és 
az őshideg. Ezeket bármilyen formában képes uralni. 

Ez a varázslat arra való, hogy a mágikus vizet 
hőmérséklettől függetlenül halmazállapotában 
megváltoztassa. A víz a varázslat kiteltéig 
marad a kiválasztott halmazállapotban, utána 
eredeti állapotára tér vissza. Az alap térfogat 3 
m3. Ha elemi jég, úgy 3 m3 alakítható át 3 m3 
elemi vízzé. Az elemi víz 3 m3-e 9 m3 elemi 
gőzzé változtatható! Az elemi gőz 3 m3 1 m3 
elemi vizet ad. A lépéseket be kell tartani! 1 
lépés 1 szegmens és 5 Mp. Erősítése a 
térfogatot növeli! 

Tükör 

Mana pont: 5 (@) (?) 
Erősség: 3 
Sebzés: - 
Időtartam: 3 perc  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A varázsló tetszőleges felületre egy 
maximum 3 m2-nyi kiterjedésű vékony 
tükörréteget hoz létre, mely egy ezüsttükör 
fényvisszaverő képességével rendelkezik. A 
„tükörsima” felületen lassulás nélkül tud 
végigcsúszni bárki. A felület bármilyen lehet, 
így akár görbült, vagy érdes is, feltétel, hogy 
egybefüggő legyen! 

Mivel a szerkezet elemi jégből épült így 
csak mágiával, vagy varázsfegyverrel bontható 
le. Csomagolásnál kör. 

Üveg 

Mana pont: 3 (@) (?) 
Erősség: 1 
Sebzés: - 
Időtartam: 3 perc  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A létrehozott 3 m2 tábla átlátszó, 
kristálytiszta. Elemi jégből épül fel, így csak 
varázslattal, vagy varázsfegyverrel bontható le.  

Csomagoláskor körre értelmezendő és 
mindig függőlegesen jön létre. Megáll! 
Csomagoláskor az irány véletlenszerű! 
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Köd 

Mana pont: 5 (@) (?) 
Erősség: 3 
Sebzés: - 
Időtartam: 6 kör (1 perc) + K6 kör  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

Az aurán belül pillanatszerűen sűrű 
köd jön létre, mely helyben marad, s ideje 
letelte után k6 kör alatt oszlik szét. 
Kiterjedése a 6. kör végéig max. 25 láb, de 
utána szétterülhet, de ekkor hallás torzító 
hatása megszűnik. Mindenféle látást, hallást 
akadályoz (max. féllábnyi távolságra lehet 
ellátni, a hangok irányát‚ és személyét nem 
lehet meghatározni), Té: -20, Vé: -30, Cé: -
60, Ké: értelemszerűen az kezd, aki 
hamarabb észreveszi a másikat (ez nem 
biztos, hogy az ellenség)! 

Gerenda 

Mana pont: 3 (@) (?) 
Erősség: - 
Sebzés: értelemszerűen 
Időtartam: 6 kör (1 perc)  
Varázslás ideje: 10 szegmens  

Egy jéggerendáról van szó, mely egy 
pontból kiindulva növekszik. Attól 
függetlenül, hogy fal áttörésére, vagy csak 
gerendaként akarja használni a varázsló 
egyformán 10 szegmenst, és 3Mp-t kell 
áldoznia. A gerenda maximum 10 láb 
hosszú lehet, és 1 széles és magas. Ezek a 
méretek felcserélhetők, rövidíthetők. Míg a 
varázslás tart a gerendára nem hat a 
gravitáció, stb, ugyanis a varázslótól 
számított relatív helyzete mágikusan 
meghatározott, s csak a varázslón múlik. 
Nem fog közben a varázsló lábára esni, ha 
csak úgy nem akarja! 

Csak az időtartam növelhető: 1 perc 
1Mp!  

Harci alkalmazásában az ellenfél 
mozgásképtelensége a feltétel. Hatása felér 
egy kiadós sárkányharapással.  

 

Ridegítés / Szétfagyasztás 

Mana pont: 12 (nn) (?) (-) 
Erősség: 3 
Sebzés: lásd a leírást 
Időtartam: 6 kör (1 perc)  
Varázslás ideje: 4 szegmens  

A Fagyvarázsló auráján belül bármely II. 
kategóriába tartozó elemet, tehát a fémeket kritikus 
fagypontra hűti, melyen azok porrá hullanak szét. Ez 
azzal jár, hogy csak a 4 szegmens alatt kell meredten 
néznie a céltárgyat, utána másra is koncentrálhat. Az 
első körben lehűl a fém, a másodikban fagyossá 
válik, a harmadik körben rideggé, sikeres ütésre 
széttörik, a negyedikben elszíntelenedik, az 
ötödikben megrepedezik, és végül a hatodikban 
porrá hullik. Ha vérző seb van a testen, akkor ugyan 
a vérzést megállítja, de a test belsejébe behatolva 
újabb sebzést okoz minden körben 1K6-tal, míg a 
szétfagyott fém a sebben van, vagy azzal érintkezik! 

Toronyjáró 

Mana pont: 10 (@) (?) (-) 
Erősség: - 
Sebzés: lásd a leírást 
Időtartam: 10 szegmens  
Varázslás ideje: 10 szegmens (folyamatos) 

A varázsló mind a két tenyeréből iszonytató 
erejű szél fog fújni. Amennyiben maga alá fordítja a 
tenyerét, képes 40 láb magasra emelkedni, vagy egy 
ponttól vízszintesen 40 lábra ellökni magát. 
Amennyiben a pont nem szilárd, és merőleges, úgy a 
KM hivatott meghatározni a lehetőségeket. Pl.: ha 
egy ember áll varázslónk előtt közvetlenül, úgy az 
is, és varázslónk is 20-20 lábra fognak repülni. Ha az 
illető 10 lábra áll, akkor csak 10 lábra repül és 
varázslónk 20-ra (nem a fizika szerint van, de így 
könnyebben használható)! Ezzel akár képes 
lassítani, felfogni esését, vagy zuhanását megállítani. 
Csak a 4. szinttől kezdve használható, különben 
ügyességpróba! A varázslattal a varázsló testének 
akár 2x-ét is képes felemelni! Nagy bonyolultságú 
mutatványok ügyességpróbát igényelnek! 

A KM-nek figyelembe kell venni azt a tényt, 
hogy a távolságot a varázsló önnön súlya nem 
befolyásolja, de felszerelése már annál inkább! 
Folyamatos varázslásról van szó, bármikor 
megszakítható és folytatható az időkereten belül. A 
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felszállás mindig sikeres folyamat. A karok 
mozgatása befolyásolja a toló-sugár irányát, és ez 
által a haladás irányát is. Mivel a súlypont a tolóerő 
támadáspontja alatt van, így az mindig a föld felé 
fordítja a varázsló lábát. Abban az esetben, ha ez a 
súlypont eltolódna a fej irányába (pl: valaki a 
nyakába ül és így kezdenek hozzá), már jó esélye 
van a lezuhanásnak. A légi harc ezzel a varázslattal 
nem kivitelezhető, de manőverezésre, menekülésre 
alkalmas.  

A csomagolásakor arra a személyre fog hatni, 
aki a gömbhöz a legközelebb állt. Ha nem ismeri a 
varázslatot, úgy annak használata ügyességétől fog 
függeni, amit százalékos dobásban kell próbára 
tennie. Ez nem a repülésre vonatkozik, hanem a 
balesetmentességre. Ha elbukja, akkor a KM hivatott 
sérüléséről dönteni. Csak az képes kikapcsolni, aki 
ismeri a varázslatot! 

Vagy az időtartam, vagy a távolság növelhető! 

Kötéloldó 

Mana pont: 4 (@) (?) 
Erősség: 2 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 perc  
Varázslás ideje: 10 szegmens  

Az első kategóriába tartozó anyagokat hűtve 
azok lényegesen hamarabb kopnak el. A varázslat 
elkezdése után 1 körrel teheti meg az első 
erőpróbáját a fagyvarázsló +4-gyel körönkénti 
ismétléssel. Pl: akasztás; varázslat a kötélre, és az a 
teher alatt elszakad. Minden további varázslattal +4 
ponttal nő a kötél eltépésének esélye. Ha 1 percen 
belül nem tépte el a kötelet, úgy az az eredeti 
állapotára tér vissza! 

Felnyíló szem 

Mana pont: 17 (o) (?) 
Erősség: 3 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 perc/Tsz 
Varázslás ideje: 3 szegmens  

A varázsló mély meditációja során kapcsolatba 
lép a környezetében lévő vízzel, s így képes lesz a 
folyadékból kinézve megszemlélni a környezetet. 
Minimálisan cseppnyi nagyságrendűnek kell lennie a 
folyadéknak, amin keresztül szétnézhet. Ezen a 

cseppen keresztül nem képes varázsolni, csak a 
fényeket felfogni, és hallani a hangokat. Az 
időtartam kiteltéig tetszőlegesen változtathatja 
nézőpontját. A varázslatnak nincsen 
hatótávolságbeli korlátja! A cseppek váltásához 
semmilyen energia befektetés nem szükséges. 
A megkezdéséhez mély meditációra van 
szükség, ami alatt semmi mással nem 
foglalkozhat. Bármikor megszakíthatja ezt a 
kapcsolatot, de megkezdéséhez mindenképpen 
újra kell kezdenie a varázslatot. Ezt nem 
befolyásolja a test aurája, így akár egy emberi 
szemben ülő könnycseppből is nézelődhet. 
Varázslónk csak azokon a helyeken teheti ezt 
meg, amiket ismer! Így egy személy, vagy állat 
szeméből, vagy egy szökőkút víztükréből, ha 
ismeri őket, vagy tudja helyüket. Ebből a 
varázslatból erejét, esetleg egy személy 
jelenlétét lehet kifürkészni.  

Auralátás 

Mana pont: 10 (?) 
Erősség: 4 
Sebzés: - 
Időtartam: 20 perc  
Varázslás ideje: 1 kör  

A varázsló aurájában lévő, általa uralható 
elemekkel kapcsolatot létesít, így azok határait, 
és a bennük történő változásokat képes 
érzékelni. Pl.: a varázsló belépve egy helységbe 
elnyomja ezt a varázst. Eredménye képen a 
szoba falait, és berendezési tárgyait érzékeli 
egészen aurája határáig. Ha a szekrény hátlapja 
mögött üreg van a falban, vagy valaki mozog a 
fal mögött azt érzékeli, - mivel ezek az elemek 
(hideg, víz) ott is jelen vannak és folytonosak, - 
de se színét, se részegységeit, - ez olyan mint a 
falon a kép, nála ez a falhoz tartozónak látszik, 
- se anyagát nem képes meghatározni. Képzeld 
el úgy, hogy a környezet kék árnyalatokban, 
kontúrosan látszik, és benne a mozgó, változó 
dolgok piros árnyalatban pompáznak. 

A varázslat együttmozog a varázslóval. 
Az időtartam kiteltéig bármikor ki- és 
bekapcsolható. Csak ideje tolható ki! 
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Elem-szimpatikus varázs 

Mana pont: 3 (nn) (?) (-) 
Erősség: - 
Sebzés: - 
Időtartam: lásd a leírást  
Varázslás ideje: 4 szegmens  

A természetben lévő önmaguktól 
mozgó anyagok egy bizonyos irányba 
történő elmozdítása, koncentrálása. Pl: esik 
a hó, a varázsló azt akarja, hogy a kisház 
ajtaját torlaszolja el és a KM eldönti, hogy 
erre mennyi idő kell. A varázslat egy 
tárgyhoz, helyhez kötődik és ide 
vonzza/taszítja a mozgó anyagot. Mivel az 
alapul szolgáló mozog, így kevesebb 
energiát igényel annak befolyásolása. Ha a 
kívánt hatás létrejött, vagy az anyagforrás 
elapad, - megszűnik a havazás, - a varázslat 
befejeződik. Ez fagyvarázsló esetében 
vízre, hóra, jégre, ködre és minden elemi 
víz/jég származékra vonatkozik! 

Paraelem-szimpatikus varázs 

Mana pont: 2 (nn) (?) (-) 
Erősség: - 
Sebzés: - 
Időtartam: lásd a leírást  
Varázslás ideje: 4 szegmens  

Hasonló, mint az Elem-szimpatikus 
varázs, csak itt a természetben lévő 
paraelemet (hideg) lehet koncentrálni 
valamely helyen. A koncentráció nem 
haladhatja meg a környezet 3/2 -ed szeresét, 
vagy 1/2 -ed részét. Egy varázslattal, a hatás 
létrejöttétől számítva maximum 24 óráig 
tartható fenn ez az állapot. 

Összetartó erő 

Mana pont: 2/Sp (o) (-) 
Erősség: - 
Sebzés: - 
Időtartam: 30 perc  
Varázslás ideje: lásd a leírást  

Hatására a kijelölt vízalapú szilárd 
egységek (jég, elemi jég) képesek 
egymással összeköttetésben maradni. Így 

lehetséges, pl.: jéggyöngyökből láncot fűzni, vagy 
kötélhágcsót készíteni jégcsapból. 

A varázslatra annyiszor 2 Mp-ot kell áldozni, 
mint ahány Sp terhelést kell a szerkezetnek 
elviselnie, de minimum 1-et. A varázsló 
rámutatással kijelöli az összekötendő dolgokat, majd 
a varázslás ideje alatt sorra illeszti össze őket. Az 
így létrehozott lánc nem bővíthető a varázslás 
megkezdése után. A szerkezet legalább 20 percre 
biztosan egyben marad, a kötést csak túlterheléssel 
lehet oldani. Pl.: jégcsapokból „kötélhágcsót” készít 
a varázsló, aminek 80 kg-ot kell elbírnia. Mivel 1 
Sp=25 kg, így 4 Sp-vel kell számolni, tehát 8 Mp-be 
fog kerülni, és 100 kg-ig lesz teherbíró. Ha a rajta 
felmászni igyekvő nehezebb, mint 100 kg, akkor a 
szerkezetet túlterheli, s az abban a pillanatban 
szétesik alkotóelemeire. Idejének kitolása a 
ráfordított Mp-ok megduplázását igényli! 

Jégszolga 

Mana pont: 20 (nn) (o) (-) 
Erősség: 1 
Sebzés: KM-től függ 
Időtartam: lásd a leírást  
Varázslás ideje: 3 kör  

A fagyvarázslók mindig találnak maguknak 
segítőtársat. A varázslat segítségével természetes 
vízből egy tetszőleges testalkatú (ember, kutya, 
csirke, stb. formájú) lényt teremthetnek, akit 
egyszerű parancsokkal akaratilag képesek irányítani. 
A varázslat előzménye a Formázás I nevű varázslat, 
amivel a forma létrehozható (4Mp). Élettartama az 
olvadásától függ. Addig teljesíti a parancsot, míg 
teljesen el nem olvad, vagy míg alkalmas a fizikai 
cselekvésre. Sokban hasonlít az élőholtakra, így 
azok alapértékeit felhasználva a KM hivatott 
meghatározni tulajdonságait, de intelligenciával nem 
rendelkezik! Önálló cselekvésre képtelen, csak a 
varázsló által elképzelt mozdulatokat teszi meg!  

A varázslat formázással indul, majd az utolsó 
két körben szükséges meditációba kezdeni, ami alatt 
semmi egyébbel sem foglalkozhat. 
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Azonosulás szertartás 

Mana pont: 21 (nn) (?) (o) (-) (?) 
Erősség: 5 
Sebzés: a varázslóé 
Időtartam: 24 óra v. lásd a leírást  
Varázslás ideje: 5 perc  

A varázsló behatárolja azt az anyagot, amivel 
azonosulni kíván, majd saját vérével jelet rajzol rá. 
Ezt egy hosszú meditáció követ, ami során az anyag 
és a varázsló kapcsolatba kerül, azonosul, annak 
testévé, és lelkévé válik. Az azonosulás innentől 
kezdve 24 órán keresztül áll rendelkezésre, amit 
bármikor megszakíthat és folytathat. Az azonosulás 
megkezdésekor (2 szegmens a ráfordítandó idő) igen 
mély meditációba esik, s innentől kezdve az anyag 
olyanná formálódik, mint ő maga, és az aurája a 
jéglény körül fog hatni. A lényen keresztül lát és hall 
a varázsló, fájdalmat csak a lény túlütésénél érez. A 
hő, és az elektromos hatásokra viszont immúnis lesz. 
Pl: a varázsló egy hókupacra rajzolja rá a jelet, és 
ezzel azonosul. A meditácó alatt a hókupac 
humanoid alakot ölt. A varázsló aurája áttevődik a 
"hóemberre" és innentől kezdve rajta keresztül tud 
csak varázsolni, egészen addig, míg a meditációt 
meg nem szakítja. Az így készített "hóember" 
ugyanazokkal az értékekkel fog rendelkezni, mint a 
varázsló, de csak az ő túlütése során bekövetkező 
sebzés vonódik le a varázsló Fp pontjaiból! ÉP-t így 
nem veszíthet!!! A „hóember” összes Ép-jének 
elvesztésekor a varázsló 1 ÉP vesztéssel szakad ki a 
meditációból.  

Egyes nagymesterek szerint ez a varázslat 
hasonlatos azokhoz, amiket a homoki elfek 
használnak a homok mozgatásához. 

A varázslat azonosulási ideje addig tart, míg a 
varázsló meg nem szakítja azt, vagy komolyabb 
sérülést nem szerez általa. 

A vérjel egy áruló dolog. A fagy varázslói is 
tisztában vannak ezzel, így sok olyan módszert 
ismernek, amivel meg lehet nehezíteni a 
boszorkánymesterek dolgát. Pl: vérből készítik, vagy 
olyan alkoholból, mely oldja a vért. 

 
 
 
 

Hűtés 

Mana pont: 9 (?) 
Erősség: 9 
Sebzés: - (csak tűzlényeket K6) 
Időtartam: 2 kör  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A varázsló annyiszor 200 fokot tud hűteni 
a forró anyagon, amennyi a tapasztalati szintje. 
A varázslat erősítésével, annak szorzójának 
alapján fog a hűthető hőmérséklet emelkedni. 
Pl: TSZ:5, kétszeresére erősít Mp:18, így 200 
helyett 400 lesz és ezt 5-tel szorozva 2000 fok 
hűthető. A hűtés folyamatos, de nem mehet 0 
fok alá. 

Anyagmozgatás 

Mana pont: 14 (?) 
Erősség: 1 
Sebzés: csak közvetetten 
Időtartam: 1 kör  
Varázslás ideje: folyamatos  

Csak megfelelő mennyiségű természetes 
víztartalom mellett használható! A 
Fagyvarázsló auráján belül általa gondolatilag 
kijelölt területen a környezet akaratának 
megfelelően változik meg. A változás egyszeri 
varázslatra nem lehet több szintenként, mint 10 
m3. Pl: Adott egy jégtábla, amin az ellenfél áll. 
A 10. szintű fagyvarázsló 100 m3-t tud 
egyetlen varázslatával megmozgatni, így az 
ellenfél körüli 2×2 m-es négyzetben 
lesüllyesztheti a jeget akár 20 m mélységbe is. 
A víz is ugyanúgy fog viselkedni a varázslat 
alatt, mint a jég, csak ezt nem lehet elválasztani 
az alzattól! Ennek során az elemeket az aurán 
belül lehet csak mozgatni, minek mértéke az 
aura átmérője. A jég esetében kockát is lehet 
készíteni, de a nehézségi erő ekkor is hatni fog 
rá! Ez a varázslat formázást is tartalmaz! A 
mozgatás csak egy részre hat, de az mozgásba 
hozhat más részeket is! Így lehet pl. örvényt is 
létrehozni. 
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Hasadék 

Mana pont: 4 (-) 
Erősség: 4 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 kör  
Varázslás ideje: folyamatos  

A fagy varázslói nemcsak használják 
a hideget és jeget, mint a tüzet, és hőt a 
tűzvarázslók, hanem uralják is! Így 
lehetséges, hogy az ezen elemekből, már 
egyszer létrehozott dolgokat többnyire 
utólagosan is képesek alakítani, ami főleg 
rajtuk történő járatvágást jelent. Ez a 
varázslat is erre szolgál. A varázsló az 
útjába kerülő jégfalba egy maximum 2 láb 
átmérőjű járatot képes vájni, aminek irányát 
egyik (tetszőleges) kezének mozgatásával 
jelöli ki. Az így létrejövő járat akár 
kacskaringós is lehet, hisz a varázslás az 
időtartam kiteltéig folyamatosan végezhető, 
de nem nyúlhat túl az aura határán. A hatás 
az időtartam kiteltével is megmarad (jég 
esetén), ha más hatás rá nézve nem 
befolyásoló. Víz esetén csak egyenes 
"alagút" képezhető, aminek hossza a 
varázsló aurája, s közepén ő maga áll. 
Ekkor mind a két kézre szükség van! A 
vizet tartalmazó egyéb anyagok is 
bonthatók ezzel. A pince kőfala nedves, és a 
kövek között is van víz. A varázsló 
rámutatva a falra képes belőle kiűzni a 
vizet, aminek mozgása a köveket kilazítja. 
A terület nagyságát a varázsló kezének 
mozgatásával jelöli ki. Tetszőlegesen 
folytatható és megszakítható az időtartam 
kiteltéig! 

Elemi elemnél ez a varázslat az elem 
bontását eredményezi, így a cél erősségét 
meghaladó varázslatra van szükség! 
Erősítve az idő, vagy az erősség növelhető! 

 
 
 
 
 
 
 

Formázás 

Mana pont: 5 (?) 
Erősség: 5 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 perc  
Varázslás ideje: folyamatos  

Az elemi jég formázható ezzel a varázslattal. 
A már egyszer létrejött elemi jég tetszőleges 
formába önthető, de térfogata, tehát mennyisége 
ezzel a varázslattal nem változtatható meg. A forma 
bonyolultsága itt nem befolyásoló, hisz ennyi idő 
alatt csak egyszerűbb formák hozhatóak létre! A 
formázott jég egészen addig marad abban a 
formában, míg egy másik varázslat felül nem írja, 
vagy az elemi jég el nem tűnik. A varázslat 
tetszőlegesen megszakítható és folytatható. 

Igaz ügy érdekében 

Mana pont: 1/kör (?) 
Erősség: 1 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 kör  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A fagy varázslói ritkán hagyják egymást 
cserben, ha igaz ügy érdekében harcol a bajba jutott 
iskolatárs. Ez a varázslat egy segélykérés, melyre 
bármely fagyvarázsló válaszolhat. A kapcsolat 
kezdete egy rövid „kétmondatos” tájékoztatót 
tartalmaz, mely alapján eldöntheti a fogadó, hogy 
hajlandó-e segíteni. A folytatásban a fogadó képes 
mannapontjait a segélykérő rendelkezésére 
bocsátani. Egyszerre több fagyvarázsló is 
kapcsolódhat a segélykérőhöz. A kapcsolat 
fenntartása körönként 1 Mp-ot igényel mind a két 
varázslótól. A kapcsolat alatt pszi-kommunikáció is 
lehetséges, de ekkor csak a fogadó képes minden 
hozzá csatlakozottal beszélgetni, de egyszerre csak 
eggyel. A fogadó részéről nincsen semmiien 
korlátozás, de a segítő kábult állapotba kerül. A 
kapcsolatot bármikor megszakíthatják a felek. 
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Nyomok leplezése I. 

Mana pont: 4 (@) (-) 
Erősség: 2 
Sebzés: - 
Időtartam: örök  
Varázslás ideje: 2 szegmens  

Csak hó-, vagy jég fedte tájon használható. A 
hatására a nyomok az adott területen eltűnnek. A 
terület egy 20 láb átmérőjű kör. Erősítésekor a kör 
20 lábbal nagyobb lesz.  

Nyomok leplezése II. 

Mana pont: 11 (nn) (-) 
Erősség: 5 
Sebzés: - 
Időtartam: 1/2 óra  
Varázslás ideje: 2 szegmens  

Csak hó-, vagy jég fedte tájon használható. A 
varázslat a fagyvarázsló, vagy annak a nyomait 
tünteti el, akire ráidézi. Természetesen csak azokat, 
amiket a célszemély a varázslat alatt hagy maga 
után. Fél órán keresztül válnak a hátrahagyott 
nyomok nyomtalanná. A varázslás 2 szegmenst vesz 
igénybe. A hatás maradandó, csak hasonló 
varázslattal lehet felfedni! A félórás intervallumon 
belül tetszőlegesen cselekedhet, vagy varázsolhat a 
célszemély. Ez ki és bekapcsolható az időtartam 
kiteltéig! 

Nyomok felderítése 

Mana pont: 8 (o) (-) 
Erősség: 6 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 perc  
Varázslás ideje: 5 szegmens  

Csak hófedte, vagy jéggel borított tájon 
alkalmazható. A hatására a nyomok újra 
kirajzolódnak. Erősítve a régebbi nyomok is 
előkerülnek, de maximum 2 éves nyomok keríthetők 
így elő. A varázslat a varázsló auráján belül fog élni. 
A varázslónak ehhez erős koncentrációra van 
szüksége, tehát semmi mással nem foglalkozhat! 

 

Beolvadás 

Mana pont: 2 (nn) (-) (?) 
Erősség: 2 
Sebzés: - 
Időtartam: 12 kör  
Varázslás ideje: 2 szegmens  

A varázslat csak alacsony hőmérsékletű 
terekre vonatkozik. Maximum 0 fokos 
közegben képes a varázsló ezen módszerrel 
beolvadni a környezet hőtérképébe. A varázslat 
aura formában jelenik meg. Ez az aura az 
asztráltesthez kötődik, így a felszerelés jelentős 
része nem élvezheti ennek előnyeit! Az aura 
kifelé a környezetnek megfelelő hőmérsékletet 
vesz fel, így abba képes beolvadni. Ezzel 
elsősorban az infralátás előtt képes 
láthatatlanná válni. 

A mindent vágó kard 

Mana pont: 45 (?) (o) (-) 
Erősség: 15 
Sebzés: lásd a leírást 
Időtartam: amíg a kezében tartja  
Varázslás ideje: 5 szegmens  

A fagy varázslója egy hosszú kardot hoz 
létre, ami kékes fényben fog ragyogni. Ez a 
varázslat fizikai megjelenése, de lehet csákány 
is, vagy bármi más fegyver is. Eme fegyver 
nem harcra való, hisz forgatása nem egyszerű 
feladat. Arra szolgál, hogy mindenfajta 
védernyőt átvághasson a varázsló. A falak 
struktúrpontjait faragja le. A vele történő 
támadás elsősorban tárgyak ellen irányul, így 
valódi támadásról nem is beszélhetünk. Minden 
körben egyet lehet vele támadni (ezt persze a 
KM helyzettől, és képességektől függően 
javíthatja ronthatja, de ennek mértéke +1, vagy 
1/2 lehet). A támadás mindig sikeres, a falakkal 
szembeni sebzése (romboló képessége) k6/2×5 
SP(tehát 5, 10, vagy 15 SP-vel romlik az 
állapota).  

Anyagoktól való függése:  
II. kategória, fémek elleni sebzése k6/3×5 

SP. A III. kategória, tehát nemesfémek esetén 
ez 5 SP.  

Varázslatok átvágása: 
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A fizikai behatásoktól védő 
varázslatokkal szemben minden rácsapással 
5 E-et csökken annak ereje, de minden 
körben kisebb lesz annak az esélye, hogy a 
kard képes áthatolni rajta. k100-zal 
dobandó, minden csapásnál 10-zel kisebb 
ennek az esélye (első 100/90, a második 
100/80, a harmadik 100/70, stb...). Ha a 
próba nem sikerül, akkor többet nem tud 
csökkenteni a védővarázs erején ezzel a 
módszerrel! Nincs több próbálkozás!  

Pl: Ha ez a varázslat egy ajtón van, 
akkor először a varázslatot lehet csak 
támadni, és utána jöhet az ajtó lebontása. 

Varázsrúnákkal szemben: 
Egy rácsapás 10 E-et von le. Itt is 

érvényes az esélydobás!  
Ezen kívül a fizikailag megjelenő, de 

mágikus erősséggel rendelkező 
varázslatokat lehet támadni. Pl: A 
villámketrecet, vagy a vízaurát is. 
Mindenképpen mozdulatlannak kell lennie 
annak, amit támadni akar a varázsló! 

A varázslat során a fegyver manát 
szabadít fel a varázslatból, vagy a 
tárgyakból. Nem rombolja, hanem bontja 
azokat! Olyan, mint egy manaemésztő, csak 
itt annak felszabadítása is megtörténik a 
kötött formából. A rácsapásra azért van 
szükség, mert csak így lehet elegendő 
energiát nyerni a mana megjelenéséhez! 
Maga a bontó varázslat nem magát a 
varázslatot, vagy tárgyat támadja meg, 
hanem azokat a szabályokat igyekszik 
„rövidre zárni”, amik rájuk vonatkoznak. 
Ezen hatásra a célpont manát veszít, melyet 
a bontó varázslat a szabály újbóli 
áthágására fordíthat. Mikor a rácsapás már 
több eredményt nem hozhat, az azt jelenti, 
hogy a szabályok olyan mértékű csomót 
alkotnak, hogy a mana felszabadulva újra 
visszakerül a célpontba. 

 
 
 
 
 
 

Hibernáció 

Mana pont: 9 (@) (-) 
Erősség: 5 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 óra  
Varázslás ideje: 1 perc  

Ezzel a varázslattal képes a varázsló lelassítani 
a célszemély életműködéseit, így mozgását, 
szervezetében lejátszódó kémiai, fizikai, és mágikus 
folyamatokat egyaránt. A mérgek hatása lecsökken a 
felére, k6-tal nő a hatás kialakulásának ideje, de a 
megszűnésének ideje nem tolódik ki (pl.: a méreg a 
3. körtől kezdve teljes bénaságot okoz és 1 perc 
múlva megszűnik, de most csak kábaság lesz belőle, 
és k6+3 kör múlva fejtené ki hatását, de a 6 kör nem 
változik, tehát akár hatástalanul is megsemmisülhet). 
A varázslatok létrejötte k6 kör múlva következik be, 
ha addig azok még léteznek. Természetesen csak a 
mentált, esetleg a szervezet belső működését célzó 
varázslatok ellen lehet hatásos. Az időtartama 1 óra, 
de ez növelhető, óránként 3Mp. A végső eredmény a 
testi cselekvőképtelenség. A test felkeményedik, 
mintha megfagyott volna. Ha a célszemély nem 
engedi, hogy hibernálják, úgy a varázslat képtelen a 
legcsekélyebb hatást is kifejteni. 

Mivel korlátlanul növelhető ezért csak arra a 
veszélyre hívom fel a KM figyelmét, hogy 
túlhibernálás is történhet! Amennyiben a 
fagyvarázsló saját magára idézi, úgy figyelembe kell 
venni azt az aprócska problémát, hogy mi van akkor, 
ha a szeme hibernáció közben nyitva marad, ugyanis 
a Mp töltődése automatikus (5-szöröséig). Az idő 
számára eltolódik, így a nyitott szemmel történő 
önhibernáláskor az összes, és a tölthető maximum is 
a varázslatra fordítódik automatikusan.  

(@)-nál a delikvensnek a gömböt kell fognia, 
míg az 1 perc ki nem telik. 

Időtlenség 

Mana pont: 17 + 10 évenként 1 (-) 
Erősség: 10 
Sebzés: - 
Időtartam: lásd a leírást  
Varázslás ideje: 10 perc  

A varázslat a Hibernáció varázslat kiegészítő 
eleme. A hibernált test tartósítását teszi lehetővé. 10 
év +1 Mp. A varázslatot hozzá kell kötni a hibernált 
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személyhez, majd meg kell határozni, hogy hány 
évre legyen „tartósítva”. Minden Mp +1 E-t jelent. 

Hibernációból való ébresztés 

Mana pont: 27 + (@) (o) (-) 
Erősség: 25+ 
Sebzés: - 
Időtartam: lásd a leírást  
Varázslás ideje: lásd a leírást  

A varázslat a hibernáltat képes újra 
felébreszteni. A hibernálásra fordított varázslat, 
valamint az Időtlenség varázslat összes erősségét 
kell elérni. Ha a varázslat 25-ös erőssége nem lenne 
elég, akkor lassan 1Mp-onként növelhető, míg el 
nem éri a kellő erősséget. Az időtartam, akkor jár le, 
mikor a delikvens kiolvadt, illetve a varázslás addig 
tart, míg el nem kezdődik a kiolvadás. Így mindig 
visszaállnak a normális életfunkciók! 

Jégenjáró 

Mana pont: 5 (nn) (@) (?) 
Erősség: 3 
Sebzés: - 
Időtartam: 3 perc  
Varázslás ideje: azonnali  

A varázsló ezzel a varázslatával komoly 
előnyre képes szert tenni, ugyanis jégen képes vele 
járni. Erre a célra gondolnánk elég egy szöges 
bakancs, vagy egy mászóvas, de itt nem erről van 
szó! A varázsló „tapadni” fog a jéghez! Képes lesz 
csúszását megállítani, vagy akár függőleges jégfalon 
is felmászni. A felület milyensége közömbös, hisz a 
varázsló úgy tapad a jéghez, mint légy a 
légypapírhoz! A varázslás alatt a hatást ki és be lehet 
kapcsolni, de más hasonló hatású varázslat nem 
lehet érvényes ugyanarra a személyre, mert 
különben mind a kettő érvényét veszti! A mászó 
egyénre ugyanúgy hatni fog a nehézségi erő, és 
minden más hatás, de végtagjai, mintha mágnesek 
lennének elcsúszás nélkül tapadni fognak a jéghez. 
Mind elemi, mind természetes jéghez, vagy 
megfelelő szilárdságú hóhoz! A varázslat képes 
rögzíteni a varázsló testsúlyának háromszorosát, 
akaratilag vezérelhető.  

Csomagolva a gömböt kézben tartó személyre 
fog hatni! 

Vízenjáró 

Mana pont: 10 (nn) (@) (?) 
Erősség: 3 
Sebzés: - 
Időtartam: 3 perc  
Varázslás ideje: azonnali  

A varázsló ezzel a varázslattal képes a 
vízen járni. A víz taszítani fogja testét és 
mindig a felszínre löki. A lábai nem szilárd 
talajhoz kapcsolódnak, így nem is szilárdan áll, 
elcsúszhat. Igen látványos dolog, mikor a 
fagyvarázsló gyalog száll partra a tengerjáró 
hajóról. A hatás akkor az igazi, mikor a 
hullámok legalább 1 méteresek! Szörfözni lehet 
deszka nélkül is! A hófedte vidéken ez 
alkalmas a síelésre is! 

Csomagolva a gömböt kézben tartó 
személyre fog hatni! 

Hűtvevágó 

Mana pont: 9 (-) 
Erősség: 9 
Sebzés: - 
Időtartam: 6 kör , 1 perc 
Varázslás ideje: 10 szegmens  

A fagyvarázsló tetszőleges újával képes 
bármilyen anyagot 5 hüvelyk mélyen átvágni. 1 
láb hosszan és 5 hüvelyk mélyen 1 perc alatt. A 
varázslat idejének kiteltéig bármikor elkezdheti, 
vagy abbahagyhatja ezt a tevékenységet.  

Esőtánc 

Mana pont: 20 (o) (-) 
Erősség: 5 
Sebzés: - 
Időtartam: lásd a leírást  
Varázslás ideje: lásd a leírást (max. 10 perc)  

Ezzel a varázslattal a fagyvarázsló képes 
esőt létrehozni. A táncolást és éneklést addig 
kell folytatnia, míg a végső erősséget el nem 
éri! A tánc meghatározott mozdulatok sora, míg 
az ének szavak sorából áll. A mana 
folyamatosan kötődik meg a varázslatban, így 
ha megzavarják a varázslót, úgy onnan 
folytathatja, ahol abbahagyta. A varázslat csak 
adott területen folytatható! Nem csak esőt tud 
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teremteni a belátható terület felett, hanem el 
is tudja tűntetni, megállítani is képes azt. A 
Mp igénye a szintektől függ! 

Szintek: 
• Derült ég: Mp: +10 E: +10 
• Felhős ég: Mp: +5 E: +5 
• Ködszitálás: Mp: +5 E: +5 
• Záporeső: Mp: +5 E: +5 
• Vihar: Mp: +10 E: +10 
• Erős vihar: Mp: +15 E: +15 

seb: 10Sp/villámcsapás 
• Özönvíz: Mp: +25 E: +25 

seb: k6/3/perc 
• Ítéletidő: Mp: +50 E: +50 

seb: k6/perc 
• Leírhatatlan: Mp: +100 E: 

+100 seb: ne tudd meg ! 
Az adott területen már van valamilyen 

időjárás. A hozzá tartozó Mp adódik a 
varázslat alapjához, majd pedig az a Mp, 
amilyen időjárást akar csinálni a varázsló. 
Pl: Vihar van, ehhez 10Mp tartozik. Derült 
időt akar csinálni ami szintén 10Mp-t 
igényel. Az alap 20Mp + 10Mp + 10Mp, s 
így 40 Mp-ba fog kerülni a művelet, aminek 
végső erőssége 5+10+10, tehát 25. Sebzés 
nincs. 

Időjóslás 

Mana pont: 37 (?) 
Erősség: 31 
Sebzés: - 
Időtartam: a következőig tart  
Varázslás ideje: 1 kör  

Időjósok hivatása nem egy egyszerű 
hivatás, hisz ugyan mennyi annak az esélye, 
hogy az történik, amit megjósolnak? Pedig 
ha tudnák, hogy milyen egyszerű is 
megtudni az elkövetkezendő időjárást. Csak 
a megfelelő helyen kell kérdezősködni! A 
fagyvarázsló is ezt teszi! Megkérdezi 
maguktól a felhőktől, a jeget hozó 
fellegektől, a hulló vízcseppektől, a rohanó 
folyóktól, a havas hegycsúcsoktól, a jeges 
gleccserektől, hogy mi a szándékuk az 
elkövetkezendő időkre. A víz több, mint 
egy anyag. Szándéka van, törvényei és 
folyton beszél terveiről, csak meg kell 

hallgatni, meg kell érezni a szándékot és érteni! A 
Fagyvarázsló csukott szemű meditációja alatt 
felhalmozza a megfelelő információkat, amiket 
azután felidézéssel elő is tudja hívni. A belátható 
területen várható időt képes 1 hétre előre 
megjósolni. A valójában bekövetkező időjárást 90%-
ban pontosan jósolja meg. konkrét dátumra is 
rákérdezhet, de ekkor 50% az esélye annak, hogy az 
is fog történni. Erősítve 5Mp-onként +1 nappal 
későbbi időre is rákérdezhet, vagy 1%-kal pontosabb 
lesz a jóslata a távoli dátum esetén. 

Lidérc 

Mana pont: 7 (nn) (@) (?) 
Erősség: 1 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 kör  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A varázslat egy lidércalakot hoz létre, ami 
képes az adott területen az előre meghatározott 
mozdulatokat tenni, menni, stb. Hangja csak az 
elemektől függő zaj lehet. Mivel az adott lidércet a 
meglévő alapanyagból lehet csak megidézni, így 
lehet köd, víz, eső, hó, stb lidércalak. Minél több 
anyag áll rendelkezésre annál jobban ki van 
dolgozva az alak. Csak olyan alak jeleníthető meg, 
amit már egyszer a fagyvarázsló látott. A lidérchez 
érők meg tudják állapítani, hogy az adott anyagból 
épül fel. Olyan gyorsan fog elenyészni, mint amilyen 
gyorsan megjelent, nyomtalanul. Csomagolva 
mindig a felé fog nézni a jelenet, aki a legközelebb 
állt hozzá. 

Hősök hívása 

Mana pont: 57 (?) (o) (-) 
Erősség: 43 
Sebzés: idézettől függő értékek 
Időtartam: 1 nap + hosszabbítás  
Varázslás ideje: 13 perc 

A varázslat eleje az Azonosulás szertartással 
kezdődik, csak a jel helyett egy vércseppet kell 
ejtenie a fagyvarázslónak. A mély meditáció 
megkezdése után egy e síkon ragadt fagyvarázsló 
lelkét idézi meg. Ez a lélek fogja vezetni a kezét, 
miközben a halott fagyvarázsló jelét rajzolja fel az 
anyagra. Ezt a részt követi az időtartam 
meghatározása, ami azt adja meg, hogy a 
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természetes anyag meddig lesz védve a környezet 
hatásaitól. Ez naponta 10 Mp-ot igényel. Az utolsó, 
de nem kötelező elem a szétválasztás, ami a 
megtartás idejének lejárta után szétválasztja a lelket 
a testtől. Ez további 5 Mp. A megidézhető lelkek 
igen széles skálán mozognak. Lehet, hogy jóval 
alacsonyabb szintű lesz, mint a megidéző, de lehet, 
hogy jóval magasabb! A megjelenő alakot öltött 
lélek ugyanazokkal az értékekkel fog rendelkezni, 
mint halála előtt. Így psziponttal, Mp-tal, Ép-vel, Fp-
vel, stb-vel rendelkezik. Ép sebzésnél megtartás rész 
véget ér és esetleg a szétválasztás veheti kezdetét. A 
megidézett fagyvarázslót meg kell arról győzni, 
hogy segítsen! Minél magasabb szintű, annál 
nehezebb meggyőzni erről. A megidézett lélek jelét 
meg is lehet jegyezni, így később is segítségül 
hívható a már megismert személy. A lélek, ha nem 
tetszik a megidéző problémája, úgy meg is 
szakíthatja a kapcsolatot. 

Lebegés vízben 

Mana pont: 15 (@) (?) (o) 
Erősség: 10 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 óra  
Varázslás ideje: 10 szegmens  

A varázsló képessé válik a vízben való 
levegővételre. Ettől a pillanattól kezdve meg van a 
lehetősége arra, hogy vízben a vizet tüdejébe szívva 
onnan vegye fel az oxigént, illetve a szárazon 
levegőből. Csak természetes vízből tud lélegezni. 
Minél tovább lélegzik vízből, annál inkább nehezebb 
a visszatérés a levegőre. Maximum 1 hónapot tölthet 
így a varázsló! Időt kell fordítani a víz tüdőbe való 
be és kijuttatására! Ez csak akkor sikeres, ha 
akaratereje meghaladja a 14-et! 

Víz teleportálása 

Mana pont: 1/m3 (?) 
Erősség: lásd a leírást 
Sebzés: - 
Időtartam: maradandó  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A varázslat a víz teleportálását teszi lehetővé. 
Tetszőleges helyről tetszőleges helyre lehet 
teleportálni a vizet az aurán belül. Ezzel a 
módszerrel csak a víz helyezhető át. 1 köbméternyi 

víz teleportálása 1 Mp-ot vesz igénybe. 
Erősítésekor a varázslat ereje is növekedni fog. 
Pl: 1 m3 1 Mp és 1 E, míg 2 MP-ért 2 E és 2 
m3-t tud mozgatni, stb. 

Vízfakasztás 

Mana pont: 7 (-) 
Erősség: 4 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 óra  
Varázslás ideje: 13 perc  

A varázsló által kijelölt helyen tiszta víz 
fog feltörni, mint forrás, ahonnan 1 órán át fog 
folyni a forrás vize. 

Víztisztítás 

Mana pont: 3 (?) 
Erősség: 3 
Sebzés: - 
Időtartam: 10 szegmens  
Varázslás ideje: 10 szegmens  

A varázslat arra való, hogy a kupányi 
italból elkülönítse a szervezetre káros 
anyagokat, így pl. a mérgeket. A varázslat alatt 
kettéválik a folyadék: felül az iható, alul a 
mérgező. 

Áthatolás 

Mana pont: 30 (nn) (o) (?) 
Erősség: 27 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 kör  
Varázslás ideje: 5 perc  

A varázsló képes egy olyan helyen 
érvényesítetni az auráját, ahol már egyszer járt 
és tudja, hogy hol van ott víz. Ettől a ponttól 
fog hatni az aurája és innen képes varázsolni. A 
művelet alatt nem mozoghat a varázsló, mert 
igen mély meditációba kezd. Csak az 5. 
percben lesz képes 3 körön keresztül a 
felidézett helyen varázsolni, vagy pszi 
tevékenységet folytatni! Az áthatási pontnak 
elegendő 1 liternyi folyadék. Ha erre idéznek 
varázslatot, akkor az a varázslóra is hatni fog! 
Ha több folyadék van, pl: boroshordó, úgy 
annak egy előre kiválasztott területéről fog 
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hatni az aurája. Ezt varázslás alatt már nem 
tudja áthelyezni, innen nem is mozdíthatja 
el, és meg sem szakíthatja! Egyszerre csak 
10 Mp-nyit varázsolhat el! Minden esetben 
(még ha a varázslat leírása ezt nem is 
követi) mindenképpen meg kell várni a 2 
szegmensnyi pihenést!!! 

Agyagkapu 

Mana pont: 37 (-) 
Erősség: 7 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 perc  
Varázslás ideje: 2 x 1 szegmens 

A Fagyvarázsló úgy képes használni 
az általa uralt elemet, a vizet, mint egy 
térkaput. A varázslónak szüksége van egy 
vízfelületre, amit, mint kapu használhat. 
Kijelöli a szükséges felületet, amin 
keresztül a célterületre juthat. Feltétele, 
hogy ő rajta átférjen. Belépve először egy 
elemi vízzel telt aurányi gömbbe jut, majd 
innen újabb kaput nyithat, ami a 
célterületen található folyadékfelület 
tetszőlegesen választott részei lehetnek 
(potenciális kilépési kapuként jelenik meg 
bármelyik). Nem szükséges ismernie a 
célterületet, vagy tudnia milyen helyiségek 
vannak ott. Ő úgyis csak a vízfelületeket 
pásztázza. Mikor kiválasztotta a megfelelőt 
azon át képes újra az elsődleges anyagi 
síkra lépni. Ehhez ki kell jutnia 
folyadékból! Az elemi víz nem képes ezen a 
kapun átjutni. A belépési és a kilépési 
oldalakon mind a két irányba lehet haladni, 
de csak azok képesek használni, kik 
elhiszik, hogy működik. A hitetlen képtelen 
használni az anyagkaput, mert lelke ellenzi 
a varázslat hatását. Amennyiben nem 
nyitható anyagkapu a célterületen, úgy a 
varázsló új célterületet jelölhet meg. Nem 
képes a kapuk bezáródását megakadályozni, 
vagy elodázni, ami 1 perc alatt 
bekövetkezik. Távolsági korlátozás 
elméletileg nincs! A varázsló mozgása 
ebben a térben akaratereje segítségével is 
történhet, míg a többiek úszás 
képzettségükkel érhetnek el sikereket. 

A varázslat során az elsődleges fizikai síkor 
határoló határfelületekbe képez egy buborékot, ami a 
sík jellemzőjének megfelelően elemi vízzel töltődik 
fel. A buborékot elhagyni képtelenség, pár óra alatt a 
határrétegből kilökődik az anyagi sík felé. Tartalma 
felnyíláskor eltűnik, míg a benne maradt síkeredetű 
dolgok kihullanak. A térkapu valójában síkkapu, de 
végül is nem egy másik síkra nyílik, hanem a sík 
határára. 

Tároló 

Mana pont: 25 (o) (-) 
Erősség: 1 
Sebzés: 1-től összes Ép 
Időtartam: 12 óra  
Varázslás ideje: 5 perc  

A varázsló teste úgy fog funkcionálni, mint 
egy varázslatot tárolni képes eszköz, pl: Gonzaak 
gömbje. Az előre meghatározott varázslatot képes 
testében megkötni, s így ahhoz, hogy 
kifürkészhessék át kell látni a lélek védőterén. A 
varázslatot megidézve az képes a test közvetlen, 
vagy azon belül létrejövő varázslatokat megkötni, 
hatásukat elodázni. A megkötött varázslat 
elsősorban a varázsló által létrehozott varázslatokból 
áll, de más származású varázslatokat is képes 
megkötni. A varázslat, akkor amikor a varázsló, 
vagy a célszemély úgy kívánja a varázslat 
kiszabadul és kifejti hatását. A tárolás alatt, 
amennyiben a varázslót Ép sebzés éri, úgy azonnal 
elveszti eszméletét, s halottként fog feküdni. Ha a 
KM úgy dönt, akkor 1ÉP-vel túlélheti, de így 
huzamosabb ideig harcképtelen lesz, a varázslat 
erősségének megfelelő napig képtelen lesz 
varázsolni, vagy töltődni. Ez a pszi-re is vonatkozik! 
Ha saját akaratából ereszti szabadon a varázslatot, 
akkor a hatásától függetlenül 1 ÉP-t fog veszíteni a 
varázsló, vagy az aki a tároló volt. A varázslat 
egyszeri, nem csomagolható. Csak olyan lényekre 
idézhető, amelyek megfelelően értelmesek és ÉP-jük 
nem múlja felül a 25-öt! Ellenkező esetben úgy fog 
működni a megkötendő varázslat, mint amit a 
célszemélyre idéztek meg, s kifejti hatását! A 
varázsló mindig képes tárolásra!  
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Túlcsordulás 

Mana pont: 10 (?) 
Erősség: 10 
Sebzés: 1 Ép/kör 
Időtartam: Mp elfogyásáig  
Varázslás ideje: 1 kör  

A fagy varázslója ezzel a varázslattal képes 
Mp-okat rabolni. Először a célszeméllyel kell 
szemkontaktust létesítenie. Az első körben van 
lehetősége arra a delikvensnek, hogy ezt 
megszűntesse. A második körben könnyek szöknek 
a szemébe és a cseppek a fagyvarázsló szemébe 
fognak hullani. A cseppek manát szállítanak, ami 
körönkénti 10 Mp veszteséget jelent az áldozatnak, s 
ennyi töltődést a varázslónak. A második körtől 
kezdve sem a varázslónak, sem a célszemélynek 
nincs lehetősége a kapcsolatot felbontani. 
Amennyiben a varázsló már nem tudja tárolni, úgy 
az a Mp elvész. A második körtől kezdve mind a 
ketten 1 Ép-t fognak veszíteni körönként, míg a 
célszemélynek el nem fogy varázspontja, s ekkor 
megszűnik a varázslat. Háromféleképpen lehet a 
varázslatot megszűntetni: vagy a szemkontaktus 
bontásával, vagy az Ép-k, vagy a Mp-ok 
elfogyásával! A szemkontaktus kiépítéséhez csak 
tisztán ennek a varázslatnak lehet érvényes hatása! 

Zónanövelés 

Mana pont: 21 (o) 
Erősség: 7 
Sebzés: lásd a leírást 
Időtartam: kör/szint  
Varázslás ideje: 2 szegmens  

A varázsló csak saját magára képes megidézni. 
Eredménye képen a varázsló aurája ötszörösére 
növekszik meg, tehát 40 láb átmérőből 200 lábra. A 
varázsló tapasztalati szintjének megfelelő ideig 
képes fenntartani, bármikor megszakíthatja, de újra 
nem kezdheti, csak egy újabb varázslattal. A 
kiterjesztett aura állapotában a lélek védelme nem 
hat a testre, s az rohamosan felmelegedésnek indul: 
körönként 1 fokkal nő a test hőmérséklete. Ebből is 
látszik, hogy nagyban befolyásolja ezt az állapotot 
az állóképesség, s az egészség is! Azok a 
varázslatok, amik eddig csak az aura határáig 
működtek, most a kiterjesztett auráig fognak hatni! 
Ez a varázslat befolyásolja az „Igaz ügy érdekében” 

nevű varázslatot, aminek körönkénti 1 Mp 
igénye az aurán belül tartózkodókra nem 
vonatkozik! 

Őrzőmeditáció 

Mana pont: 43 (?) 
Erősség: 10 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 óra  
Varázslás ideje: 1 perc  

Ez a varázslat a mágiaiskola mestereinek 
alapvarázslata. Ezzel képesek tanítványaikat 
irányítani, és rávezetni a mágia használata 
közbeni helyes cselekedetekre, vagy éppen 
megakadályozni annak elszabadulását. A 
mester és a tanítványa leülnek egymással 
szemben. A mester rákapcsolódik a tanítvány 
tudatára, s így képes rajta keresztül látni, 
hallani és varázsolni, valamint annak 
varázslatait irányítani. Nem képes annak 
akarata ellenére testét, vagy szellemét 
befolyásolni. A mester egyszerre csak egy 
tanítványra képes hatni, de tapasztalati 
szintjének megfelelő számút képes figyelni. A 
szálat a mester bármikor elvághatja, de a 
tanítvány csak akkor, ha a tetoválásától 
megszabadul. A mesternek bármikor 
rendelkezésére áll megkezdeni a varázslatot, ha 
már fel képes idézni a tetovált jeleket. Ha nem 
áll rendelkezésre jel, úgy rúnamágia Af-kal is 
képes ideiglenes jelet rajzolni, de ekkor csak 
megfigyelő lehet. 10Mp rááldozásával képes 
ezen jelről auráját érvényesíteni 10 körre. A 
meditáció igen mély, így környezetéről nem 
veszt tudomást a varázsló. Képes pszít 
használni, vagy varázsolni maga köré is. 

Támadó varázslatok 
Ezek attól igazán támadó varázslatok, 

hogy nem veszik igénybe a varázsló karjait, 
szavait és közben (körön belül) mást is 
cselekedhet. Elég látnia a célpontot. 
(Legalábbis többnyire!) 
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Bénítás 

Mana pont: 7 (@) (-) 
Erősség: 7 
Sebzés: bénulás, ájulás 
Időtartam: 2 kör  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

Az adott testrész, amit a varázsló 
megérint lebénul. 60 hüvelyk az érintésétől 
számítva és semmilyen funkciót nem lesz 
képes ellátni az idő kiteltéig, kivétel az 
életfunkciók! A fagycsapás egy gyengébb 
változata, ami élet kioltására csak akkor 
alkalmas, ha testen belül jön létre. A 
bénulás ideje 1k6 perc. A varázsló 
tetszőleges ujjára idézi meg a varázslatot, 
amit az időkeret kiteltéig átruházhat a 
célszemélyre, vagy megsemmisítheti. 
Egyszerre több is lehet aktív, így a hatásuk 
összegződik! 

Jégeső 

Mana pont: 11 (nn) (o) 
Erősség: 10 
Sebzés: 1 Sp 
Időtartam: varázsló Tsz-e órában  
Varázslás ideje: 3 perc  

A fagyvarázsló hosszú meditációja 
eredményéül jégesőt teremt, ami TSZ-ének 
megfelelő óráig fog esni. Feltétele, hogy 
már lennie kell felhőnek az égen, amit 
látnia is kell. Ebből a felhőből fog 
kialakulni egy hatalmas fekete felleg, ami 
velőtrázó dörgedelem közepedte fürjtojás 
nagyságú jeget fog potyogtatni az idő 
kiteltéig. Az eső egyenletesen esik, minden 
körben 1 vagy 0 SP (fej, vagy írás) sebzést 
okozhat mindazoknak, akik a szabadban 
állva akarják megcsodálni a jelenséget. A 
belátható terület felett az égből fog esni és a 
10. szint felett a fagyvarázslót elkerülik a 
jégdarabok. 

 
 
 
 

Fagycsíra 

Mana pont: 1 (@) (-) 
Erősség: 3 
Sebzés: K6/2 
Időtartam: 1 perc  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A fagyvarázsló egy fagycsírát helyez el az 
ellenfelén, mely ha szabad testfelülettel tud 
érintkezni, vagy olyan fémtárggyal, mely a testtel 
közvetlenül érintkezik, akkor körönként Ké: -1, Té: -
1 Vé: -1, Cé: -1 módosítókat halmoz föl. Az 
elhelyezés feltétele, hogy meg kell érintenie a 
célszemélyt. További Mp-ok felhasználásával csak 
az időtartam növelhető +1 perccel! Ellenállás 
egészségpróbával lehetséges. 

Csomagolva a gömböt megérintőre fog hatni! 

Vízköpő 

Mana pont: 4 (?) 
Erősség: 2 
Sebzés: K6+2 
Időtartam: 1 kör  
Varázslás ideje: 1 kör (folyamatos) 

A varázsló nyitott szájából csóva formában 
elemi víz fog előtörni, ami a mágiarendszerben 
lefoglalt csóva alapján fog működni. A célpontot 
elérve azt teljesen beteríti, és ruháit eláztatja. A 3. 
szegmenstől kezdve, pedig ez elkezd megfagyni, 
ami k6+2 Sp sebzést fog okozni (-40 fokos). A 
hatótáv 3 méter. 1 Mp-tal történő erősítése során a 
sebzés 2 Sp-n ként növekszik, míg a hatótáv 1 
méterrel. Korlátlanul erősíthető. 

Széllökés 

Mana pont: 5 (nn) (@) (?) 
Erősség: 1 
Sebzés: helyzettől függő 
Időtartam: lásd a leírást  
Varázslás ideje: lásd a leírást  

A varázsló kinyújtott tenyeréből széllökés 
indul, mely képes az útjába kerülő dolgokat közel 15 
lábra ellökni. A varázslat, csak 2 láb sugarú körre 
hatásos ezen kívül már nem!  

Csomagolása egy kisebb robbanás erejével 
azonos, 5 m-re löki el a körülötte állókat. Egy 
gömbbe maximum 3 ilyet lehet zárni, és ekkor a 
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hatásuk összeadódik, 15 m-re repítik a közelükben 
állókat! 

Szilánkaura 

Mana pont: 13 (@) (o) 
Erősség: 1 
Sebzés: 2K6+10 Sp 
Időtartam: 1 perc  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A varázslat az asztráltesthez kötődik és az 
időtartam kiteltéig fog hatni. Időegységenként 
mindig ugyanannyi jégelem fog keringeni a varázsló 
körül, tehát, az útjába kerülő tárgyakban elakadó 
szilánkok pótlódnak! A Szilánkok a test körül 
keringve nem képesek azt megsebezni, még akkor 
sem, ha varázstárgyról pattannak vissza, vagy a 
varázsló belenyúl. Az erősítésekor minden újabb 
6Mp +6 Sp sebzést jelent. Minél erősebb a varázslat, 
annál nehezebb mögüle kilátni, így négyszeresére 
erősítve már 1-gyel romlik az érzékelő képesség, 
tizenötszörösére erősítve már képtelen tájékozódni 
az aura mögött álló, legalábbis hagyományos 
módon. 

Csomagolva ahhoz fog kötődni, aki a 
legközelebb áll a gömbhöz! 

A kilenc tükör 

Mana pont: 47 (o) (-) 
Erősség: 39 
Sebzés: 2K6 
Időtartam: 5 perc  
Varázslás ideje: 2 perc  

A varázslat egy dinamikusan változó jégaurát 
hoz létre, aminek 12-es az SFÉ-je, VÉ:+20. 
Mozdulattól függő alakja van, így a mozdulat 
tökéletességétől függően TÉ:+20. Az aurában 9 
jéglap áramlik és alakul át folyton igazodva a test 
mozgásához. Akaratilag is irányíthatóak, képesek a 
fényt körbevezetni a testen, így az szinte 
láthatatlanná is képes válni, de fénytörése 
megmarad. Áttetszők, vagy tükrözők, képesek 
páncéllá, pajzzsá, fegyverekké, karmokká alakulni. 
Ha fut az illető, úgy ez gyorsítja, ha falra mászik úgy 
segíti, és +20%-ot kap rá, ha ugrik +20%, ha esését 
fogja fel +30%-ot kap ezen képzettségekre. Testi 
képességeket nem növelni, csak mozgásból adódó 
dinamikus hatásokat tudja felerősíteni! Ha fel kell 

emelnie valamit, akkor nem kap pozitív 
módosítót, de ugrás közben kötél elkapására, 
pallón való átrohanása igen, az ütések sebzése 
is növekszik, mert ezek is mozgásból adódnak. 
A gyorsaság +4-gyel, az ügyesség +1-gyel 
növekszik meg mozgás közben, míg az ilyen 
sebzés +4-gyel lesz nagyobb. A fegyver, melyet 
a mozdulata értelem szerűen hoz létre k6+2-őt 
sebez, TÉ:+15, KÉ:+15, tám/kör: ökölharcként. 
Alkalmazása előtt meditációval kell tudatát 
megtisztítania a varázslónak, hogy csak a 
harcra, mozdulataira tudjon koncentrálni. A 
védekező mozdulat a test védelmét 
maximálisan ellátja, így ilyenkor az SFÉ 
érvényesül! Ha támad és ekkor kap sebzést nem 
képes SFÉ-vel közömbösíteni. Más varázslat is 
érvényben lehet, de amennyiben stabil lelki (itt 
és most érzelmi) állapotából kizökkentik, úgy 
mindennemű varázslata abbamarad, 
zavarodottá válik egy körre. 

Ellenállás 

Mana pont: 10 (nn) (?) 
Erősség: 5 
Sebzés: 5-től a halálig 
Időtartam: 1 kör  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A kiválasztott végtag 1 körre 
keményebbé válik az abitacélnál. A testrész 30 
hüvelykes szakasza megdermed, nem lehet 
mozgatni, eltörni is csak varázslattal, vagy 
varázsfegyverrel lehet. KÉ:+10, VÉ:+18, 
TÉ:+8. Sebzés: ökölharc+k6 Sp. A hátbaszúrás 
képzettséggel használva meg van a lehetőség 
arra, hogy a használója egy jól irányzott 
csapással likvidálja ellenfelét. Hátbaszúrás, 
meglepetés, váratlan támadás, fegyvertelen 
elleni támadás, csellel támadás esetén 
gyorsaságpróba, és a delikvens meghal, elájul, 
stb, különben támadódobással folytatódik a 
móka. A megdermedt végtaggal csak 
értelemszerűen lehet fegyvert használni (kéz 
esetén nem lehet kardot forgatni, stb). 

Figyelem! a dermesztett kéz olyan mint 
egy varázsfegyver, de a lélek az idő kiteltéig 
nem védi. Természetesen ezt csak a 
beavatottak, és azok tudhatják, akik ezt 
kifürkészik. A varázsló csak saját magán 
idézheti meg, vagy egy másik fagyvarázslón.  
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Két ilyen varázslat egymás után nem 
alkalmazható közvetlenül, 1 perc minimális 
pihenőidő szükségeltetik, de így csak ötször 
ismételhető meg naponta.  

Vérfegyver 

Mana pont: 7 (nn) (o) (-) 
Erősség: 7 
Sebzés: K6 
Időtartam: 1 óra  
Varázslás ideje: 10 szegmens  

A varázsló saját véréből is készíthet 
fegyvert. A tenyerén vágott sebből, vérből 
létrehozott jégpenge képes kinyúlni 30 
hüvelykre, melyet minden esetben a 
következő módosítókkal használhat: KÉ: 
+10, TÉ: +15, VÉ: +20, seb: k6, tám/kör: 
2×2. Bármikor létrehozható, vagy 
eltűntethetőek a varázslat idejének kiteltéig. 
A seb a varázslat érvényessége alatt nem 
vérzik, a fegyver nem befolyásolja a test 
életfolyamatait. 

Jégtőr 

Mana pont: 4 (nn) (?) 
Erősség: - 
Sebzés: K6 
Időtartam: 2 perc  
Varázslás ideje: 2 szegmens/darab  

A varázsló kezéből 20 hüvelykes 
jégcsap nő ki és mindenen áthatol, amin 
csak tud. A Ké: +8, a Té: +8, sebzése K6 
Sp. 2 percig maradnak meg. Ez alatt 
eltűntethető és újra előidézhető. A 
tenyérhez tapad, de el is dobható. Ekkor 
újat kell idézni. 

Jégnyíl I. 

Mana pont: 5 (nn) (-) (folyamatos) 
Erősség: - 
Hatótáv: 20 láb 
Sebzés: K6/2 
Időtartam: 1 kör  
Varázslás ideje: 1 szegmens/darab  

A varázsló kezéből kicsiny jégcsapok 
repülnek a célpont felé, melyek sebzése 

k6/2 Sp. Kilövése után 1 körig marad meg. Ké:+15, 
Cé:+5, csak 20 lábig használható! Körönként max. 
10 db idézhető. Mivel a varázslat folymatos, így a 
varázslónak előlre be kell jelentenie, hogy hányat 
kíván lőni! Ha ezt nem teszi meg, akkor kénytelen a 
2 szegmenses pihenő időben tevékenységét 
szüneteltetni! Csak mágikus tárgyakról pattanhat le! 
Ez nem irányítható! 

Jégnyíl II. 

Mana pont: 10 (-) 
Erősség: 1 
Hatótáv: 40 láb 
Sebzés: K6+2 
Időtartam: 2 kör  
Varázslás ideje: 1 szegmens 

Ezzel a varázslattal a fagy varázslói sokkal 
pontosabban tudnak lőni. CÉ: +30, de a KÉ-re nem 
ad semmit. Sebzése k6. Kilövése után 2 körig marad 
meg. A jégnyíl -40 fokos, így a sebben lévő nyíl 
további 2 Sp sebzést okoz. Körönként maximum 2 
darab idézhető belőle! Erősíthető 10Mp-onként, 
minden erősítés +1E, és +k6 Sp-t okoz. Csak 
mágikus tárgyakról pattanhat le! 

Jégnyíl III. 

Mana pont: 53 (-) 
Erősség: 1 
Hatótáv: 60 láb 
Sebzés: K6+6+2 
Időtartam: 2 kör  
Varázslás ideje: 3 szegmens  

Hasonló az előzőkhöz, de itt a CÉ: +100, 
sebzés: k6+6 és a jégnyil, mivel -40 fokos, így a 
sebben lévő további 2 Sp sebzést okoz. Erősíthető 
10Mp-onként, minden erősítés +1E, és +k6 Sp-t 
okoz. 

Csak mágikus tárgyakról pattanhat le! 
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Jégnyíl irányítása 

Mana pont: 10 (?) 
Erősség: 1 
Sebzés: - 
Időtartam: 2 kör  
Varázslás ideje: azonnali  

Ezzel a varázslattal a kilőtt jégnyilakat lehet 
irányítani. A repülő jégdarab ezzel a varázslattal 
felruházva képessé válik kanyarban repülni, vagy az 
is elérhető, hogy közönséges tárgyakról pattanjon 
vissza. A nyílhoz kapcsolódik a varázslat, amihez 
10Mp szükséges és további irányváltás 3, 
visszapattanás 2Mp-ot igényel! Az irányváltás és 
visszapattanás mértékét a varázsló dönti el. Csak az 
aurán belül működhet! 

Hidegszál 

Mana pont: 40 (?) (o) 
Erősség: 40 
Sebzés: - 
Időtartam: 3 perc  
Varázslás ideje: 10 szegmens  

A varázsló testében apró szálak nőnek, melyek 
pontosabb kézmozdulatokat tesznek lehetővé. Az 
izmok olyan finom mozgásokra képesek, hogy azt 
csak a legkifinomultabb szemlélő venné észre. A 
varázsló ebben a meditációban képes teste lüktetését 
visszafojtani, így az idő kiteltéig, mint egy precíz 
szerkezet pontosan képes célozni és a célpontra 
koncentrálni. Ebből a meditációból semmi sem 
billentheti ki! A CÉ: +40 tám/kör: 1/2, Ügyesség: 
+5, Gyorsaság: -5. A kialakuló csőlátás lehetetlenné 
teszi, hogy a közvetlen környezetével foglalkozzon. 
Nem lehet megszakítani a varázslatot! 

Karó 

Mana pont: 10 (nn) (-) 
Erősség: - 
Sebzés: 5K10 
Időtartam: 1 hét (3 perc)  
Varázslás ideje: 10 szegmens  

A varázsló a földre tenyérnyi rúnát rajzol, ami 
ha valakivel fizikai kontaktusba kerül, pl: rálépnek, 
akkor másfélméter hosszú karóvá változva 
felnyársalja az óvatlant. A sebzés karónként egyszeri 
2k10, ami még kiegészül vérzéssel is, amit a KM 

dönt el a sebzés nagyságának függvényében! A 
karó mindig arra a felületre merőlegesen jön 
létre, amire rajzolták, és létrejöttétől számítva 3 
kör alatt elenyészik. Mindaddig életképes a 
varázslat, míg a rúna épségben van, vagy míg 
az ideje ki nem telik.  

Dermesztő tekintet 

Mana pont: 3 (?) 
Erősség: 3 
Sebzés: 3 
Időtartam: 1 kör  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A varázsló által szemügyrevett delikvens 
3 Sp fagyás miatti sebzést szenved. Fizikai 
jellemzői 1-gyel csökkennek, maximum 15-
szörösére növelhető. Erősítésekor minden 
növekszik, kivétel a létrehozási idő. Varázslás 
közben a varázsló szeme kéken fog fényleni! 

Jégdárda 

Mana pont: 12 (nn) (@) (-) 
Erősség: 10 
Sebzés: 2K6+4 
Időtartam: 3 kör  
Varázslás ideje: 2 szegmens/darab  

A varázsló kinyújtott kezéből jégcsapok 
nőnek, melyek mindenen áthatolnak, amin csak 
tudnak, s addig terjednek, míg akadályba nem 
ütköznek, vagy el nem érik a varázsló 
aurájának szélét. Mindenki veszélyben van, akit 
a varázsló lát. Egy jégcsap sebzése 2k6 Sp. A 
Ké: +10 Té: +18. Egy dárda maximum 20 láb 
hosszú lehet. Minden körben képes 4 darabot 
készíteni, melyek 3 körig maradnak meg, és 
minden találatkor erős vérzést okoznak. 

Csomagoláskor véletlenszerűen nőnek, s 
így bárkit sebezhetnek ez már gyorsaságpróba 
függő! 
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Viharkarom 

Mana pont: 17 (?) 
Erősség: 5 
Sebzés: 2K6+6 
Időtartam: 3 kör  
Varázslás ideje: 1/2 kör  

Az aurám belül tetszőleges helyen, 
akaratilag mozgatható emberfejnyi gömb 
jön létre, melyből 20 hüvelykes éles karmok 
nőnek ki, s a gömb forgásba jön... 25 métert 
képes megtenni körönként, és mindazok 
elszenvedik a sebzést, akik elbukják a 
gyorsaságpróbát. A sebzése rácsapásonként 
2k6+6 Sp. Leggyakrabban igen erősen 
vérző sebet okoz! 

Tűszőnyeg 

Mana pont: 13 (nn) (@) (-) 
Erősség: 10 
Sebzés: K6/2 
Időtartam: 1 perc  
Varázslás ideje: 2 szegmens  

A varázsló az auráján belül egy 7x7 
láb nagyságú területre (49 négyzetlábnyi 
terület, a komponensek tetszőlegesen 
változtathatók) végzi el a varázslatot, s 
aminek következtében a talaj deres lesz. 
Innentől kezdve aki rálép annak talpát 
hegyes jégtűk fogják átszúrni, lépésenként 
k6/2 db, minden tűnek 1 Sp a sebzése! 

Lefagyó testrészek 

Mana pont: 12 (nn) (-) 
Erősség: 10 
Sebzés: 1 Ép 
Időtartam: 12 kör  
Varázslás ideje: 4 szegmens  

A varázsló csak a kezére idéz meg 
fagyaurát. Az itt koncentrált hideg 
egyszerre fog a célterületre átlépni, ez 
érintés útján megy végbe. Ez ő magát 
semmi esetre sem sebzi, de akihez az idő 
kiteltéig hozzáér, annak az adott testrésze 
megfagy, akár le is törhet. Ezzel a 
módszerrel csak kis méretű testrészeket 
lehet eltávolítani pl: orr, fül, ujjak, csukló, 

lábfej, stb... Egészen addig él a varázslat, amíg a 
varázsló át nem ruházza az összegyűjtött hideget 
valamire, vagy a létrehozásától számítva 1 perc 
múlva elenyészik. 

A testrész megfagyása 1 ÉP veszteséget okoz, 
de a fagyás gyógyítható. Amennyiben letörik úgy 
további sebzés nincs, de visszavarázslása már 
nehezebb, ugyanis nem lehet fagyott állapotban 
„visszragasztani”. 

Dermesztés 

Mana pont: 30 (nn) (@) (-) 
Erősség: 7 
Sebzés: 5K6+3 
Időtartam: lásd a leírást  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A fagyvarázsló érintésére a célpont szétfagy. 
Eredményeképpen nem lehet megállapítani, hogy 
hol kezdődik a jégtömb, és hol a test. Az ellenfél 
megérintéséhez sikeres támadódobás szükséges. A 
sebzés mindaddig tart, míg a fizikai kontaktus 
fennáll, ami körönként 5k6+3 Sp-t jelent. Az áldozat 
a második körtől jogosult próbálkozni a varázslótól 
való megszabadulással, ennek sikere az 
ügyességpróbáján múlik, amit a fagyás jelentősen 
módosíthat is (alapeset -2). 

A csomagolásakor mindazokat fogja 1 körig 
sebezni, akikkel a varázslat kontaktusban van, tehát 
a gömbtől kevesebb, mint 1 méter távolságban 
állnak. 

A halál érintése 

Mana pont: 66 (nn) (@) (-) 
Erősség: 33 
Sebzés: 33 Sp 
Időtartam: 1 kör  
Varázslás ideje: 3 kör  

A varázsló 3 körig tartó meditációja kezdetén 
felidézi az elemi fagy paraelemet és a 33. 
szegmensben 33 láb átmérőjű körben minden 33 Sp 
sebzést fog szenvedni körönként, ami a földhöz ér, 
vagy azzal kapcsolatban van, a varázslót és 
mindazokat kivéve, kik a centrumban lévő 1 láb 
átmérőjű körben tartózkodnak. 
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Velem haltok! 

Mana pont: 1 (*) 
Erősség: varázsló Fp maximuma 
Sebzés: 1 Ép/kör 
Időtartam: 3 perc  
Varázslás ideje: azonnali  

(*)A fagyvarázsló a halála előtti 
másodpercben tudja csak létrehozni ezt a varázslatot, 
természetesen csak ha akarja. Hatásának kifejtéséhez 
csupán egy emlékkép szükséges, amelyen az utolsó 
pillanatban körülötte állók szerepelnek. A varázsló 
aurájában észlelt személyek irányába fog terjedni a 
varázslat, ami érzelmi szálakon halad, s valódi erejét 
a lélek kiszakadásából nyeri. Az érzelmek kötik a 
varázslatot a célszemélyekhez (ez lehet szeretet, 
barátság, közöny, gyűlölet, stb...), melyen keresztül 
a varázslat csak akkor téveszt célt, ha az illető 
kilépett az aura határán kívülre. A varázslat túlüti a 
lélek által védett testet, és így közvetlenül képes 
annak belsejébe jutni. Hatására a célpontok szíve 
lassan hűlni kezd, minek eredménye képen az 
megáll, majd keményre fagy. 3 percnek kell eltelnie, 
míg a kővéfagyott szívről eltűnik a varázslat, s eztán 
indul az csak olvadásnak, ha a delikvens még él. Ha 
már halott, akkor úgy marad. Körönként 1 Ép 
vonódik le a 3 perc alatt! Minden percben jogosult a 
célpont egészségpróbára, amit bármelyik körben 
megtehet, ha sikeres, akkor a sebzés befejeződik. A 
hatás kezdete után lehetetlen varázsolni, vagy 
bármilyen pszi tevékenységet folytatni. 

A jég fogságában  

Mana pont: 37 (nn) (@) (o) 
Erősség: 19 
Sebzés: komultatív, halál 
Időtartam: 1 nap  
Varázslás ideje: 1 kör  

A varázslat egy "szem" nagyságú golyó 
formájában jelenik meg a varázsló auráján belül. Ha 
valaki egy lábnyi távolságába ér a gömb aktiválódik 
és hirtelen 5 láb átmérőjűvé válik. Mindenki a 
belsejébe kerül, akit elér (csak lélekkel 
rendelkezőkre igaz). Az így létrejött gömböt senki 
sem képes elhagyni, az a benne mozgóval lépést tart, 
minden egyéb be- és kifelé is léphet rajta keresztül. 
Azonos méretű tárgyakat nem képes átengedni, így a 
falon sem lehet vele átszivárogni! A kívülről 

szappanbuborék-formának látszik, de belülről 
semmit sem lehet látni kifelé és a hangokat is 
magában tartja. A gömb lassan 24 óra alatt újra 
"szem"-nagyságúvá zsugorodik. 

A benne létrehozott varázslatok, vagy a 
befelé irányuló varázslatok semmilyen 
korlátozást nem szenvednek! A térmágia 
használatával el lehet hagyni, de akik egyszer 
bekerültek azok kifelé hagyományos úton nem 
juthatnak, a szerkezet mágikusan, vagy 
varázsfegyverrel szétzúzható!  

A sebzés komultatív: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 
64, stb... Fp. A kezdete attól függ, mekkora a 
delikvens, s mikortól fogja szorítani a helyzet. 
(Óránként közel 21 cm-rel lesz kisebb a gömb, 
úgy a 20. órára lesz 1 méteres.) 

A lélek szabadon eresztésének művelete 
21 Mp-ot igényel mindennemű erősségtől 
függetlenül. 

Fagyhalál 

Mana pont: 31 (?) (o) 
Erősség: 15 
Sebzés: a varázsló Ép+Fp maximuma 
Időtartam: azonnali  
Varázslás ideje: 4 szegmens (előkészület) 

A fagy varázslóinak egy kedvelt 
varázslata, amivel igen gyorsan, és hatékonyan 
el tudnak tenni láb alól akárkit. Megjelenési 
formája egy öklömnyi kék gömb, amit 
maximum 25 lábra képesek ellőni. A gömb 
szemvillanásnyi idő alatt képes megtenni a 
távot, a sebzése Fp-től vonandó, s a varázsló 
maximális Ép-, Fp- összege, ami találatonkénti 
sebzés. A varázslat a testben lévő folyadékokat 
igyekszik megfagyasztani, így a páncélok SFÉ-
je nem érvényesül. A varázslathoz 4 szegmens 
előkészület szükséges, ami alatt csak harci 
tevékenységet nem folytathat. A lövést az 
előkészülettől számított 10. szegmensen belül 
meg kell ejteni. Két varázslat között nem kell 
pihenőidőt hagyni!  
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Grat hívása 

Mana pont: 67 (nn) (@) (o) (?) 
Erősség: 31 
Sebzés: lásd a leírást 
Időtartam: 3 óra  
Varázslás ideje: 1 perc  

A varázsló egy jégsárkányt hív 
segítségül. Ez persze csak a látszat, de ez is 
elég megrázó élmény. Valójában a ködből 
kiemelkedő sárkány egy elemi jégből 
felépülő lény, akinek ez a test csak az 
evilági manifesztációja. A varázsló egy 
másik síkról idézi meg. A négy őselem a 
párhuzamos síkok elementál lényeit 
határozza meg, de vannak olyan síkok is, 
ahol az őselemek torzult létformákat 
eredményeznek. Egyes tudósok szerint 
legkönnyebben a démoni síkokról lehet 
ilyen világokba átlépni. Természetesen 
létezik egy rövidebb út is...  

A lény lélekrésszel rendelkezik, 
intelligenciája emberi. Négy karmos lába 
van, hosszú nyaka végén 1 láb hosszú lapos 
fej, hatalmas, unikornisra emlékeztető 
szarvval, mely az orra és a homloka között 
található. Szárnyai fesztávolsága 30 láb, 
farka végén 1 láb hosszan oldalra kinyúló 
borotvaéles karmok vannak. A teste ellenáll 
a hagyományos fegyvereknek, de a 
varázsfegyverekkel szemben védtelen. A 
elemi és nem elemi tűz is triplán sebzi, de a 
hő nem! A fagy alapú varázslatokkal, 
mérgekkel, savval szemben immúnis. Ezen 
a létsíkon nem képes gyógyulni. halálakor 
lelke visszatér a saját létsíkjára, eredeti 
„testébe”. Képes repülni, és úszni is. A 
megidézőjének parancsait legjobb tudása 
szerint követi. A parancsot bármely nyelven 
megérti, és akár egyszavas válaszokat is 
adhat a kérdésekre, de ezek nem mindig 
egyértelműek. Természetes közöny 
jellemzi. Parancs nélkül nem támad, de 
legjobb tudása szerint védekezik. 
Varázslatokat nem képes használni. 

Az ideje kiteltével úgy tűnik el, mint 
amint megjelent. 

 
 

Előfordulás: idézett 
Termet: Ó 
Sebesség: 50 (SZ), 200 (L), 10 (V) 
Támadás/kör: aa 
Kezdeményező érték: 10 
Támadó érték:  

Lábak: 50 rep.: +25 t/k: 2 
Fej: 80 rep.: +20 t/k: 1 
Farok: 100 rep.: +40 t/k: 2 
Szárny: 130 rep.: -30 t/k: 1 

Védő Érték:  
Lábak: 80 rep.: -10 
Fej: 140 rep.: 0 
Farok: 100 rep.: -20 
Szárny: 110 rep.: -20 
Farokkal védekezés: +25 

Célzó Érték: nincs 
Sebzés:  

Lábak: 3K6 
Fej: 2K10+20 
Farok: 3K6+12 
Szárny: 3K6+10 

Életerő pontok: 50 
Fájdalomtűrés pontok: 80 
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: nincs 
Intelligencia: emberi 
Jellem: rend, halál 
Max. Tp: 100 000 

Jégláng 

Mana pont: 25 (nn) (-) 
Erősség: 20 
Sebzés: 1 (+1) 
Időtartam: 10 perc  
Varázslás ideje: 2 szegmens  

Akinek életében megadatik, hogy láthassa a 
világ egyik legkegyetlenebb varázslatát, az többet 
csak legyint a vérizzítás, meg a hasonlóakra. A 
varázsló kezében jégpor jelenik meg, amit szét kell 
szórnia. Az általa elhintett jégpor földet érve lángra 
kap. Ez persze nem egy hagyományos láng, hisz 
színe fehéres. A lángok nem égetnek, s nem is 
hidegek. Nem képesek „begyújtani” semmit. A 
jéglángok a varázslat idejének kiteltéig lobognak. 
Ahogy fizikai kapcsolat létesül a lángok és a 
lélekkel rendelkező áldozat között, úgy a lángok 
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rátapadnak, ráégnek az asztráltestére. Ekkor 
kezdődik a lángok pusztító hatása. Lassan beterítik 
az egész testet és elemésztik a lelket. A varázslat 
körönként 1 Fp-t fog sebezni, ami duplázódik a 
további körökben, tehát: 1. kör: 1, 2. 2, 3. 4, 4. 8 stb. 
A fizikai sebzés feltétele, hogy a lélekből tudjon 
táplálkozni a varázslat, ehhez a célpont rémülete már 
megfelelő kaput nyit. Ahogy a félelem szintű 
érzelem megszűnik a sebzés is abbamarad, s a láng 
kialszik.  

Technikai megvalósítása: A lánghoz 
hozzáérőre rátapad a láng és levakarhatatlanul lobog 
rajta, 1 Fp-t fog sebződni. A láng továbbterjed. 
Minél jobban vergődik az illető, annál jobban terjed. 
Ez a levakarhatatlanság elég ok a félelemre. Ekkor 
következik a dobás az érzelemre, hogy bepánikol-e 
és képtelenné válik-e egyéb cselekvésre. Elbukása 
esetén a sebzés növekszik és terjed a láng az egész 
testen. Lassan szétfolyik a bőrön, bejut a légutakba, 
a tüdőbe, a nyelőcsőbe, stb. Ellene csak a lélek 
erőpróbájával lehet védekezni, le kell győzni a 
félelmet, rettenetet, tehát akaraterő próba szükséges. 
Erre csak akkor kerülhet sor, ha a karakter rájön 
erre, vagy olyan állapotba kerül, hogy ez az érzelmi 
állatot megszűnik. Amennyiben sikeres az akaraterő 
próba, úgy a sebzés megszűnik, s a láng kialszik. 
Amennyiben meghal a célpont, úgy kialszanak a 
lángok, s a test lélek nélkül marad vissza. Akihez a 
jégláng hozzáért arra is ráragad, így bárkire 
átterjedhet. 

Jéglángból egyszerre csak egy lehet 
érvényben, mert két ilyen varázslat ugyanazon 
helyen nem összeadódik, hanem kioltják egymást. 3 
ilyen esetében 1 érvényesül, 4 esetében kialszik, 5 
esetében 2 érvényesül, 6 esetében kialszik, 7 
esetében 3 és így tovább. 

Jégbogarak 

Mana pont: 20 (@) (?) 
Erősség: 15 
Sebzés: 1 Sp/darab 
Időtartam: 3 kör  
Varázslás ideje: 5 szegmens  

A varázslat 15 db apró jéggömböt idéz meg, 
amelyekből pengék állnak ki. Ezek forognak és 
képesek úgy mozogni, mint egy rovarraj a 
levegőben. A mozgatásuk akaratilag történik. 
Körönként darabjuk 1 Sp-t sebez, képesek emberi 
futásnak megfelelő sebességgel mozogni. Sosem 

ütköznek egymásnak! Idejük kiteltével 
elenyésznek. Varázs fegyverrel egyesével, 
varázslattal akár csoportosan is elpusztíthatóak. 
Csomagolva a gömbtől 3 láb sugarú körben 
fognak keringeni, míg idejük ki nem telik. 
Növelni 1 Mp 1 gömb. 

Dobbantás 

Mana pont: 17 (-) 
Erősség: 5 
Sebzés: K6+8 vagy 4 Sp 
Időtartam: 3 perc  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

 „A láb mindig képnél van!” Ki ne 
ismerné ezt a mondást? De vajon mit jelent egy 
fagyvarázsló számára? A dobbantás egy 
varázslat, mi a talajban lelhető vizet űzi az aura 
határa felé, s nyomában a kiszáradt anyag 
szétreped, vagy összeomlik. Ahogy a hullám 
eléri az aura határát, vagy valaki útjába kerül, 
esetleg a varázsló akarja úgy, gejzír formájában 
felszínre tör és megfagy. Két lehetőség van: az 
egyik, hogy kitöréskor egyből, a másik, hogy 
kitörés után fagy meg. Az első karóként, a 
második pedig börtönként funkcionál. A karó 
sebzése k6+8, a tömbbé –40 fok esetében 4Sp 
körönként. Természetesen ezt nem csak lábbal, 
hanem kézzel is végre lehet hajtani, de akkor is 
rá kell ütni a felületre! A varázslat tetszőleges 
területen történik meg, de mindig távolodik a 
varázslótól. 

Az a terület ahonnan kiűzte elveszti 
struktúrpontjai többségét, így jóval egyszerűbb 
lesz széttörni is. A KM hivatott a módosítások 
végrehajtására. 

Tűtenger 

Mana pont: 31 (-) 
Erősség: 15 
Sebzés: (K6/2) x (2K6) 
Időtartam: 3 perc  
Varázslás ideje: 2 szegmens  

A fagyvarázsló mozdulatával a talajból 
előcsalja az ott rejtező vizet és azt kitörve 
megfagyasztja. A mozdulat karemelés, s iránya 
negyedenként befolyásolható. Az aura 1/4-étől 
4/4-éig adható meg a terület. A mozdulat 
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végére 1 hüvelyktől 3 láb hosszúságig 
nőnek jégtűk. Ez természetes vízből van, 
így törhető. Az aurában tartózkodókra 
iránytól (negyedtől) függően hat. Egy 
embernyi testet maximum 3 darab (k6/2db) 
sebezheti meg 2k6 sebzéssel (nagy a 
bizonytalanság). A jég addig marad fenn, 
míg el nem olvad. 

Kifacsarás/felduzzasztás 

Mana pont: 38 (-) 
Erősség: 33 
Sebzés: K6/3 Ép/kör 
Időtartam: 3 perc  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

Ezzel a varázslattal teljesen ki lehet 
szárítani az ellenfelet, illetve ennek párjával 
a környezetben lévő vizet be lehet juttatni 
szervezetébe. A fagy varázslója a vizet, 
vagy jeget bármikor, bármilyen formában 
képes mozgatni, átalakítani. A testben lévő 
víz, annak 80-90%-át teszi ki. A varázslat 
egy mozdulatvarázslat. Kifacsarásnál abból 
áll, hogy a varázsló tenyerét mutatja a 
célszemély felé, majd ökölbe zárja és 
megrántja maga felé, míg Felduzzasztásnál 
pont fordított a mozdulat. A varázslat 
innentől kezdve él. Kifacsarásnál a 
célszemélyből kicsapódik a víz és a bőre 
alól előszivárog, hólyagokba gyűlik össze, s 
kifolyik belőle, míg Felduzzasztásnál a 
környezetből fog a testbe, bőrön, 
testnyílásokon át beszivárogni a víz. 
Eközben elerőtlenedik, s lassan 
mozgásképtelenné válik, megvakul, 
megsüketül, képtelen lesz hangot adni a 
delikvens. Körönkénti sebzése k6/3 ÉP, de 
ez csak a normál állapottól való káros 
irányú folyadéktartalom-változás esetén áll 
fenn. Az idő kiteltével a testben lévő összes 
víz távozik, illetve megduplázódik. 
Kifacsarásnál csak egy könnyen porladó 
váz marad hátra, ami az első érintésre 
szétesik, míg a Felduzzasztásnál egy 
massza marad hátra. Ha az illetőnek 
magasabb az egészségpróbája sikeres, úgy 
hólyag képződésében és rövid ideig tartó 
rosszullétben kimerül a varázslat. A 
varázsló az időtartam kiteltéig irányíthatja a 

folyamatot, víz ki- és beléptetésével mahinálhat, 
valamint megszűntetheti a varázslatot. A varázslat 
hatása rövidtávon maradandó. 

Egyéb varázslatok: 

A mágiarendszerben lefoglalt elemi vízre és 
hidegre vonatkozó eljárásokat egyaránt használhatja! 

 
Az itt következő részt nem én írtam és nem is 

áll szándékomban ezen alkotás babérjait learatni! Az 
írója állítólag egy korai Rúna kiadásban tette közzé. 
Nekem nagyon megtetszett ötletessége és mivel 
összhangban van az én elképzeléseimmel, így 
szerkesztés után ezt az anyagot átírás nélkül 
csatolom ide.  

(Amennyiben nem ez lenne az eredetije, úgy 
sajnálom, mert hozzám ez jutott el.) 

A fagy varázslói esetében ezeket a 
varázslatokat, mint kiegészítő elemeket javasolom 
használni. A rendszerben leírt elemi vízre és hidegre 
vonatkozó mágia kiegészítésének tekinthető. 

Tabula Magica 

Jégmágia  
 Az Elemi Mágia ezen kevéssé ismert fejezete 

az Elsődleges Anyagi Síkok élőlényeit alkotó egyik 
legfontosabb elem, az Ősvíz, és paraelem párja, az 
Elemi Fagy frigyéből születő szilárd állapotú 
matéria - nevezetesen a jég - tulajdonságait és 
felhasználási formáit taglalja. 

Mindezen lehetőségek abból a tényből 
fakadna, hogy a paraelemek a befolyásuk alatt álló 
anyag minden összetevőjére egyenlő erősséggel és 
egyidejűleg hatnak, ellentétben a természetes fagy 
vagy hőhatásokkal, melyek mindig valamilyen 
forrásból sugároznak szét. Ennek eredményeképpen 
az Ősvíz az Elemi Fagy hatására azonnal - átmenet 
vagy köztes állapot nélkül - megszilárdul, s a fagy 
mértékétől függő keménységet vesz fel. Hirtelen 
megszilárdulása olyan térfogatváltozással jár (kb. 
tizedével nő), mely még a leghatalmasabb sziklát is 
képes kettéhasítani... 

Az alábbi varázslatok ugyan gyakran kényes 
egyensúllyal bírnak fagypont feletti környezetben - 
míg fagypont alatt fokozottan fejtik ki hatásukat -, 
ezért az apró fogyatékosságért azonban bőségesen 
kárpótolja a mágiahasználókat ama tény, hogy a jég 
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képes védelmet nyújtani az Őstűz hevétől és a káros 
fizikai hatásoktól, s útját állhatja még a mágiával 
felruházott fegyvereknek is... 

A varázslatok értékei 20 Celsius fok 
környezeti hőmérséklet esetén érvényesek. Tíz 
foknyi vagy nagyobb eltérés esetén (a kívánt hatás 
elérése érdekében) a Mana-pont igény módosítandó. 
Ősvízből keletkezett jég az időtartam lejártával 
minden esetben „semmivé” foszlik.  

Jégzápor 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 36 
Erősség: 3 
Sebzés: 3K6 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Ősvíz teremtése, zápor – 24 

Mp 
                                        (alá helyezve) Fagy 

teremtése, kupola – 12 Mp 

A varázsló Zónáján belül meghatározott 
tetszőleges magasságból, 2m sugarú körben jégzápor 
hullik alá. A területen tartózkodók 3k6 Sp-t 
vesztenek körönként, a páncélok SFÉ-je érvényesül. 
Minden további 8 Mp-ért a jégzápor sebzése 1k6-tal 
növelhető.  

Kitörés 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 30 
Erősség: 6 
Sebzés: 6K6 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Ősvíz teremtése, kitörés – 

24 Mp 
                                        Fagy teremtése, kitörés – 6 

Mp 

A varázsló Zónájában kijelölt ponton az 
összesűrített, megdermedt Ősvíz szétrobban, apró, 
borotvaéles szilánkokkal hintve be (6 méter sugarú 
körben) a területen tartózkodókat. 1 méter sugarú 

körön belül 6k6 Sp-t sebez, kifelé távolodva 
méterenként mindig k6-tal kevesebbet. A 
páncélok legtöbbje (már a vastag ruházat is) 
szinte teljes védelmet nyújt ellene; a sebzés 1 
Sp-re csökken k6-onként. A Tűzlabda 
varázslathoz hasonlóan minden további 4 
Mana-pontért erőssége 1E-vel , sebzése 1k6-tal 
és hatótávolsága 1 méterrel növelhető. 

Jégfal 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 20 
Erősség: 1 
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 6 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Fagy teremtése, fal 

forma – 12 Mp 
                                        Ősvíz teremtése, fal 

forma – 8 Mp 

A varázslat hatására 2 méter sugarú, 
50cm vastag, félköríves, átlátszatlan jégfal 
emelkedik a varázsló Zónájában meghatározott 
tetszés szerinti helyen. útját állja a 
tűzvarázslatoknak (az ellentétes elemek 
kioltásra vonatkozó szabálya szerint) és más 
Elemi mágiáknak. Sav, elektromosság, 
természetes tűz és célzófegyverek (kevés 
kivétellel) nem képesek megrongálni. A fal 12 
Stp-vel, illetve 300kg teherbírással rendelkezik 
(lásd: Tárgyak Ellenállása), ezt meghaladó 
terhelésre összeroppan. Megjegyzendő, hogy a 
falra érkező gyorsuló tömeg súlya 
háromszorosnak számít. Például a vállával 
jégfalnak rontó kalandozó - súlya teljes 
vértezettel 125 kg - könnyedén áttör a túloldalra 
(125x3 egyenlő 375). Fele Stp-jének 
elvesztésekor a fal megreped, majd pontjai 
fogytával szilánkokra hasad. Minden további 8 
Mp ráfordításával a fal erőssége 1E-vel, 12 Stp-
vel és 300 kg-mal növelhető.  
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Jégbéklyó 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 16 
Erősség: 1 
Sebzés: 2 Sp/kör 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 3 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Ősvíz teremtése, 
szőnyeg – 4 Mp 
                                        Fagy teremtése, 
szőnyeg – 12 Mp 

A szempillantás alatt megdermedő és 
kitáguló Ősvíz csapdába ejti áldozatát. 
Alaphelyzetben ez annyit tesz, hogy a 
varázslat célpontja(i) térdtől lefelé egy 1m 
sugarú, többé-kevésbé szabályos, 50 cm 
vastag jégtömbbe ágyazva találják magukat. 
Sikeres Erőpróba dobásával ugyan 
kiszabadulhatnak (1 kör), de közben 
elszenvedik a varázslat erősítésének 
megfelelő körönkénti sebzést. Ugyanez a 
sebzés érvényes az óvatlanul segítségükre 
sietőkre, ha fedetlen kezükkel-lábukkal 
érintik a jégbéklyót. Minden további 6 Mp 
ráfordításával az erősség 1E-vel, a sebzés 2 
Sp-vel növelhető. Minden 2E növekedésért 
az áldozatok -1-gyel dobnak Erőpróbát 
(max. -4).  

Megjegyzés: A béklyó a Jégfal 
varázslatban meghatározott Stp-vel és 
teherbírással rendelkezik. Teljes 
testfelületükkel jégbe ágyazottak alapból -
2-vel dobják Erőpróbájukat (max. -6). 

Jégburok 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 16 
Erősség: 1 
Sebzés: 2 Sp/kör 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Ősvíz, aura 
formában – 4 Mp 

                                        Fagy teremtése, aura 
formában – 12 Mp 

A varázsló mozdulatlan jégszoborrá dermed a 
varázslat időtartamára, testét sziklakemény, 
tenyérnyi vastag jégpáncél övezi. Mivel az így 
formázott jeget már nem pusztán Őselem alkotja, 
ezért az Auránál leírtakkal ellentétben a 
mágiahasználó vakká és süketté válik, pszi-
diszciplínák és látást nem igénylő mozaikok 
használatán kívül tökéletesen cselekvésképtelen (a 
rúnák levegőbe rajzolására nincs lehetőség, a 
varázslások ideje duplájára növekszik). A burok alá 
szorult levegő kb. 2 percre elegendő, ezután a 
varázsló annyi körig képes eszméleténél maradni, 
amekkora az Állóképessége (lásd. M.A.G.U.S. 249. 
oldal). A burok 10 Stp-vel rendelkezik, ez minden 
további 4 Mp ráfordításával újabb 10 Stp-vel 
erősíthető. Jégburokkal más személy csak 
beleegyezésével övezhető (még ilyenkor is 
Akaraterő próbára van szükség), különben 
életösztöneitől hajtva, megszilárdulása előtt 
reflexszerűen összetöri azt. A jégburokkal kívülről 
érintkezők 2 Sp-t vesztenek körönként (2 Mp-nként 
szintén erősíthető). 

Megjegyzés: a varázslat kiválóan alkalmas 
mindenféle ártalmas gázok-gőzök, folyadékok 
kirekesztésére is (ezen anyagok megítélése a KM 
feladata). 

Fagymarás 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 12 
Erősség: 6 
Sebzés: 2 Sp 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Fagy teremtése, nyíl 

formában – 12 Mp 

A varázslat nehezen gyógyuló, fájdalmas 
sérülések okozására képes hús-vér lényeken. 
Paraelem lévén, a közönséges páncélok nem 
nyújtanak védelmet ellene. Sebzése 2 Mp-nként 2 
Sp-vel növelhető. Minden egyéb tekintetben 
megegyezik más Nyíl formázású varázslatokkal. 
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Fagypenge 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 22 
Erősség: 6 
Sebzés: 2 Sp + fegyver 
Varázslás ideje: 3 kör 2 szegmens 
Időtartam: 11 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Fagy teremtése, kard 

formában – 12 Mp 
                                        Időmágia perc – 10 Mp 

A kiválasztott fegyver dérlepte pengéje 
képessé válik közönséges fegyverekkel 
elpusztíthatatlan, ám hidegre érzékeny 
teremtmények megsebzésére. Ősvíz mozaikkal 
kiegészítve, a Tűz Elemi Síkjáról származó lények 
ellen is hatásos eszköz. Kivételes erősítés esetén 
(20-25E) a penge pillanatokra felsziporkázó, fagyott 
levegőkristályokat hagy maga után. 2 Mp-nként 
sebzése 2 Sp-vel növelhető. Minden egyéb 
tekintetben megegyezik a már ismert Kard 
formázású varázslatokkal. 

Fagylehelet 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 10 (tengervízben 12-14) 
Erősség: 5 
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Fagy teremtése, kitörés 

formában – 10 Mp 

E bonyolultnak nem nevezhető, ám rendkívül 
hatékony varázslatot Alderan, az egyesek szerint 
dzsad, mások szerint pyarroni származású 
varázstudó ötlötte ki tengeri utazásai során, s 
kezdetben a vízivilág élőlényeinek 
tanulmányozására használta. Rendszerint valamely 
felszín alatt úszó lény volt varázslatának célpontja. 
Hatására a kitörés epicentrumától számított 3m 
sugarú körben a víz többé-kevésbé szabályos 
formában megfagy, foglyul ejti az áldozatot, mely 
aztán jégbe ágyazva a felszínre lebeg. Sikeres 
Erőpróba dobásával (a KM megítélése szerinti 

módosítókkal) az áldozat megpróbálhat 
kiszabadulni (1 kör). Minden további 2 Mp 
ráfordításával az erősség 1E-vel, a kitörés 
sugara 1 méterrel növelhető. Az olvadás 
sebessége a környezet hőmérsékletétől függően 
változó. Nagyobb erősítéssel és 
Távolbahatással kombinálva, tengeri 
ütközetekben félelmetes fegyver (pl. az evező 
és kormánylapátok megbénítására, az 
átnedvesedett vitorlázat szétrombolására, stb.)... 

Híd 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 40 
Erősség: 5 
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 8 szegmens 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Fagy teremtése, kitörés 

formában – 10 Mp x4 (egy vonalban) 

Gondosan, némi átfedéssel elhelyezett 
Kitörések segítségével akár kisebb folyamokon 
is átkelhetünk. A varázslat hatására 6 méter 
széles, 2.5-3 méter vastag, körülbelül 20 méter 
hosszú, recsegő-ropogó jéghíd keletkezik a víz 
felszínén. A sodrás sebességétől, a környezeti 
hőmérséklettől és az átkelők súlyától függően 
akár percekig-órákig kitarthat. 

 
Opcionális Szabály: -100 Celsius foktól 

jéggel, fémmel, üveggel vagy kővel érintkező 
fedetlen testrészek odafagynak (szabadulás 
sikeres Erőpróba dobásával). 

Szobormágia 
Itt alapvetően két irányzatot kell 

megkülönböztetni. Az egyik maga a szobor 
készítés, amihez már elég sok támpontot nyújt a 
könyv, így ezzel részletesen nem foglakozom. 
Ez más néven a gólem készítés. Ami egy 
Fagyvarázslónak kell az ilyen dolgok 
elkészítéséhez nem más, mint egy jégtest, ami 
természetes jégből épül fel. Erre csak a 
mozgatások megfelelő rajzolatait kell rátennie 
és az Intelligencia transzcendensek valamilyen 
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formáját, a látást és a hallást biztosító 
elemeket. Ebből a szempontból ugyan jóval 
több varázslást igényel, de sok mindenben 
jobb is lesz a szobor (gólem). Részegységeit 
lehet cserélni, bővíteni, átalakítani.  

A másik forma a szobor test készítése, 
aminek lényege a fizikai test erősítése. A 
szobor test belsejében maga a fagyvarázsló 
foglal helyet és irányítja azt. 

A harmadik variáció a végtagpótlás, 
aminél a megadott varázslatok közül a 
megfelelőt alkalmazva (páros testrész 
esetén fele Mp), illetve a rajzolatokat, 
tárolót, vagy konvertert 5 Mp segítségével 
kapcsolhatóak a testhez.  

Közlök a végén egy mintalapot, amin 
egy alap szobor test van kidolgozva! 

Megnevezés 

Mp: ráfordítandó mana 
Erősség: a szerkezet mágikus erőssége 
Állfennt. Mp: az állapot fenntartó Mp 
igény Mp/hónap-ban  
Anyag: hogy miből épül fel a szerkezet 
Sp: névleges statikus terhelhetősége 
Időtartam: az állapotfenntartás nélküli 
fennmaradása 
Varázslás ideje: a létrehozásának ideje  

 
1. Testrészek,  
2. Mozgatások,  
3. Érzékszervek,  
4. Tároló,  
5. Testfegyverek,  
6. Intelligencia transzcendensek 
 

1. Testrészek: 

Karok, Lábak, Csápok, Törzs, 
Kabin 

 

 

 

Karok, lábak, csápok 

Mp: lásd a leírást 
Erősség: lásd a leírást 
Állfennt. Mp: 1  
Anyag: természetes jég 
Sp: lásd a leírást 
Időtartam: 48 óra/pár 
Varázslás ideje: 10 perc/pár  

A szerkezetek párosával értendők. 
Tartalmazzák az egységek összekapcsolását nyomás 
és hő érzékelést. Emberi szervek utánzatai, a karon 
és a lábon 3-3 ujj van. Mozgatás nélkül csak azokba 
az irányokba hajlanak el, amikbe egy ember karja, 
lába is képes. Maguktól nem mozognak. 

A hossz növelése a megadotton túl +5 Mp 1 
láb, az Sp növelés 10 Sp 5Mp. 

 
 Láb Sp Mp Erő 

Alap 2-4 60-120 37-67 30-60 
Harci alap 2-4 90-120 47-67 40-60 
Közepes 4-6 120-180 57-87 50-80 
Harci közép 4-6 150-180 67-87 60-80 
Nehéz 6-8 180-240 77-107 70-100 
Harci nehéz 6-8 210-240 87-107 80-100 
Ostrom 8- 240- 107- 100- 

 
A harci gyorsabb a normálnál 2 ponttal. 
A csáp esetében 1 lábnyi hosszúságra 6 

tetszőlegesen mozgó szegmens jut. Ezt hosszra és 
Sp-re ki kell számolni. A csáp végére 10Mp-ért 
ujjakat, pengét, fúrót, körfűrészt lehet feltenni. 

Törzs 

Mp: lásd a leírást 
Erősség: lásd a leírást 
Állfennt. Mp: 1  
Anyag: természetes jég 
Sp: lásd a leírást 
Időtartam: 48 óra 
Varázslás ideje: 10 perc 

Tartalmazzák az egységek összekapcsolását 
nyomás és hő érzékelést. Emberi szervek utánzata. 
Mozgatás nélkül csak azokba az irányokba hajlanak 
el, amikbe egy ember hasonló testrésze képes. 
Magától nem mozog. 

A hossz növelése a megadotton túl +5 Mp 1 
láb, az Sp növelés 10 Sp 5Mp. 
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 Láb Sp Mp Erő 

Alap 2-4 60-120 31-61 30-60 
Harci alap 2-4 90-120 41-61 40-60 
Közepes 4-6 120-180 51-81 50-80 
Harci közép 4-6 150-180 61-81 60-80 
Nehéz 6-8 180-240 71-101 70-100 
Harci nehéz 6-8 210-240 81-101 80-100 
Ostrom 8- 240- 101- 100- 

 
A harci gyorsabb a normálnál 2 ponttal. 

Kabin 

Mp: lásd a leírást 
Erősség: lásd a leírást 
Állfennt. Mp: lásd a leírást  
Anyag: természetes jég 
Sp: lásd a leírást 
Időtartam: 48 óra 
Varázslás ideje: 10 perc 

A kabin az az üreg, amiben a szobor test 
alkalmazása közben a fagyvarázsló tartózkodik. A 
kabin a testen belül kerül kialakításra. Mindig adott 
fagyvarázslóra készül, az ő méretéhez igazodik. A 
típusai a következők: 

Nyitott: 10 Mp. Ebben a varázsló teste nem 
élvez védelmet. Szabadon érintkezik a külvilággal, 
csak hátulról van takarva. 

Félig zárt: 15 Mp Itt a varázsló testét 
részlegesen körülfonja a szobor test. Ennek 
páncélozása már megoldható. Többnyire a varázsló 
feje, melle látszik ki. 3 SFÉ 

Zárt: 20 Mp A zárt kabin előnye, hogy addig 
a varázslót nem lehet sebezni, míg a burkolatát át 
nem ütik. A ki és beszállás nehézkesebb, mert egy 
ajtót is működtetni kell erre a célra. ÁllfenMp: 1. 5 
SFÉ 

Hermetikusan zárt: 30 Mp Az illesztése 
annyira pontos, hogy levegő sem járhatja át. A 

benne történő levegővételre több lehetőség 
nyílik, így egy másik tartályban tárolt levegő 
használata útján, de ekkor +15 Mp-t rá kell 
szánni a kiépítésére. 1/2 óráig bírja ebben a 
rendszerben a varázsló. A másik módszer, hogy 
a környezetből felvett levegőt szűri meg a 
varázsló egy varázsszerkezet segítségével. A 
+17 Mp az igénye és korlátlanul alkalmazható.  

A harmadik megoldás a Vízben lélegzés 
varázslattal kombinált dolog, mikor a varázsló a 
vizet úgy képes használni, mint a levegőt. Csak 
természetes vízből tud lélegezni, de ezt naponta 
cserélni kell! +14 Mp. 

Az ajtók nyitása zárása benne van a 
költségben, így erre külön már nem kell 
áldozni! 

2. Mozgatások: 

Hajlító, Nyújtó, Forgató, Csúsztató, 
Távolító, Transzlokáló 

Hajlító, Nyújtó, Forgató 

Mp: lásd a leírást 
Erősség: lásd a leírást 
Állfennt. Mp: lásd a leírást  
Anyag: - 
Sp: lásd a leírást 
Időtartam: 48 óra 
Varázslás ideje: 10 perc 

Adott szerkezeti egységre értelmezendő, 
mint pl: 1 pár kar. Ez szabja meg, hogy hány 
kg-ot tud megmozgatni. Az összes csuklót, 
könyököt figyelembe véve jönnek ki ezek az 
értékek: 
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  FV ereje Gyors. Ügy. Mp Állfennt.Mp 
Kar A Sp-30 -3 -3 10 0 
 B Sp -4 -3 16 0 
 C Sp+30 -5 -4 24 1 
Láb A Sp-30 -3 -3 10 0 
 B Sp -3 -4 16 0 
 C Sp+30 -4 -5 24 1 
Csáp  Sp -2 -2 10 0 
Törzs A Sp-30 -4 -4 10 0 
 B Sp -5 -5 16 0 
 C Sp+30 -6 -6 18 1 

 

Csúsztató 

Mp: 5 (nn) 
Erősség: 5 
Állfennt. Mp: 1  
Anyag: - 
Sp: lásd a leírást 
Időtartam: 48 óra 
Varázslás ideje: 1 perc 

Egy adott felületen egy adott egység 
tetszőleges elcsúsztatható, elforgatható. 
Fegyverek, illetve páncélok, pajzsok 
aktiválási pozíciójába való mozdításához 
alkalmazott. 

Távolító 

Mp: 5 (5) 
Erősség: 1 
Állfennt. Mp: 1  
Anyag: - 
Sp: lásd a leírást 
Időtartam: 48 óra 
Varázslás ideje: 1 perc 

Célja az ütések erejének elnyelése. 
Alkalmazására több út is nyílik. 
Alkalmazható a lábaknál, mint rugók. Ha 
ugrani kell, úgy újabb 5 Mp befektetésével 
a varázsló ugrásra +4%-ot kap. Ha zuhanást 
fog fel általuk, úgy újabb 4 Mp 
befektetésével 2 SFÉ-t csökkenthet a 
szerkezeti károsodáson. Ebből adódik a 
másik alkalmazási terület. Ha a páncélzatot 
egészítjük ki ezzel, úgy nem csak a talpra 
esésnél hat az SFÉ. Alkalmazásakor, ha 
kötünk hozzá központot, úgy automatikusan 

aktiválódik esésnél és levonódik a tárolóból. 

Transzlokáló 

Mp: 5 (nn) 
Erősség: 5 
Állfennt. Mp: 1  
Anyag: - 
Sp: lásd a leírást 
Időtartam: 48 óra 
Varázslás ideje: 1 perc 

Ez a többkarú szobroknál előszeretettel 
használatos elem. Segítségével a karok közül 
válogathatunk. A használatos kart lecseréljük egy 
másik típussal, vagy akár egy másik szobor karjával 
is le lehet cserélni. A használata egységenként 
értendő! 

3. Érzékszervek: 

Látó, Halló, Hangadó 

Látó 

Mp: 26 (nn) 
Erősség: 20 
Állfennt. Mp: 1  
Anyag: természetes jég 
Sp: amin van 
Időtartam: 48 óra 
Varázslás ideje: 10 perc 

2 párat hoz létre. Ezzel a varázsló természetes 
látása szerinti képet lehet közvetíteni. Központtal 
kiegészítve fókuszálni is és képet kimerevíteni is 
lehet. 
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Halló, Hangadó 

Mp: 14 (nn) 
Erősség: 10 
Állfennt. Mp: 1  
Anyag: természetes jég 
Sp: amin van 
Időtartam: 48 óra 
Varázslás ideje: 10 perc 

2 párra értelmezve. Ezzel képes úgy hallani, 
illetve beszélni, mint amúgy arra képes. Központtal 
kiegészítve lehetővé válik a hang erősítésére is, 
illetve halkítására a varázsló tulajdonságain túl. 

Auralátás 

Mp: 30 (nn) 
Erősség: 25 
Állfennt. Mp: 1  
Anyag: természetes jég 
Sp: amin van 
Időtartam: 48 óra 
Varázslás ideje: 10 perc 

Az auralátás egysége mindig arra a helyre 
kerül, ahol a fagyvarázsló feje van, illetve 
közvetlenül mögé. Nem lehet központot kapcsolni 
hozzá! 

4. Tárolók: 

Vezérlők, Központok, Kabinjelek, Mp-
tároló, Konvertálók 

Vezérlők 

Mp: lásd a leírást 
Erősség: lásd a leírást 
Állfennt. Mp: -  

Anyag: - 
Sp: - 
Időtartam: 48 óra 
Varázslás ideje: 10 perc 

Ahhoz, hogy a testrészek úgy 
mozogjanak, ahogy azt a varázsló akarja, ahhoz 
össze kell kötni ezeket a részeket a varázsló 
jelével, vagyis a kabinjellel, illetve a Mp-tároló 
rendszerrel. Ezeken a szálakon keresztül érez is 
a varázsló! Önállóan nem képesek működtetni 
az elemeket. 

 
 Mp Erő  
Karok+lábak 30 30  
Törzs 10 10  

Fegyverek, 
ajtók 1 1 

ki-bekapcsol, 
használ, tölt, nyit, 
zár, stb. 

Tároló 5 1 tárolóból Mp 
kinyerése 

 

Központok 

Mp: lásd a leírást 
Erősség: lásd a leírást 
Állfennt. Mp: 1  
Anyag: - 
Sp: - 
Időtartam: 48 óra 
Varázslás ideje: 10 perc 

Az adott egységek kifinomultabb 
használatát teszik lehetővé, így nem kell ezek 
minden apró funkciójával a varázslónak 
foglalkoznia. Automatikusan működésbe 
lépnek, ha a működésüket kiváló hatás fellép. 

 

 Mp Erő  
Fegyver 10 10 1 lőfegyver töltése, 2 közelharci mozgatása. 
Látó 25 25 4 szem kezelése fókusz+kimerevítés 
Halló 10 10 4 fül hangosít, halkít 
Állapotjelző 15 10 az aktuális szerkezeti állapotot közli 
Egyensúlyozó 20 15 egyensúlyban tart, állók.: +5. 
Ugró 10 5 saját magasságát át tudja ugrani 
Eső 25 25 talpra esik, esését felfogja autómatikusan 
Kapaszkodó 15 10 rögzítő kapaszkodás, nem esel le 
Int.transz.k. 62 50 1db lélek megtörésére, vagy 2 kapcsolására való 
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Kabinjelek 

Mp: 3 
Erősség: 3 
Állfennt. Mp: 1  
Anyag: - 
Sp: - 
Időtartam: 48 óra 
Varázslás ideje: 10 perc 

A kabin központi jele, ami egy 
személyre mutat, többnyire a 
fagyvarázslóra. Ha a varázsló 
hozzákapcsolódik, akkor képes a 
szerkezetet irányítani, és érzékelni rajta 
keresztül. 

Amennyiben nem ő, hanem más 
használja, úgy ez a jel módosul és ezt 
további 10 Mp-tal kell megtoldani. 

Ha egy Intelligencia transzcendens 
kerül a központba, úgy a kabinjel nem kell! 

Tárolók 

Mp: lásd a leírást 
Erősség: lásd a leírást 
Állfennt. Mp: -  
Anyag: természetes jég 
Sp: - 
Időtartam: korlátlan 
Varázslás ideje: 17 perc 

A hengerek töltése lehet szakaszos is. 
Pl: 50-esbe 10-et töltök, majd később a 
többit. Két végéhez kell érni töltéskor. 
Töltésidő: 1 Mp/kör. Kinyeréshez Vezérlő 
is kell, illetve Központi jel. Kinyerés: 
azonnali. A Központi jelel való fizikai 
kontaktus eredményeként lehet kinyerni a 
Mp-ot. A Központi jelen keresztül is lehet 
tölteni, de ekkor óránként csak 10 Mp-ot 
lehet beletenni. Az erősségét meghaladó 
hatásra a tároló eldiffundál és tartalmát 
kiereszti… 

A Mp-ok tárolására szolgáló 
hengerek. 

 
 
 
 
 

Típus Tárol Mp Erő Egyéb kísérő jelenség 
A 50 5 5 - 
B 100 10 5 - 
C 200 20 10 halvány fénye van 
D 400 40 20 világít 
E 800 80 40 körülötte 0 fok van 
F 1600 160 80 körülötte –40 fok van 
G 3200 320 160 csak saját felelősségre! 

H 6400 640 320 
csak 1db van belőle (a 
Sheralban mindig 
havazik) 

 

Tárolók 

Mp: lásd a leírást 
Erősség: lásd a leírást 
Állfennt. Mp: -  
Anyag: természetes jég 0 fokos 
Sp: 30 
Időtartam: korlátlan 
Varázslás ideje: 21 perc 

A konverter arra való, hogy valamilyen 
energiából, vagy anyagból Mp-okat állítson elő. 
Csak akkor működnek a konverterek, ha megvannak 
a feltételek, és nincsen kivétel a töltendő tárolóból az 
1 óra alatt. Csak akkor fogja az óránkéntit áttölteni, 
ha megvolt a tiszta kivételezés nélküli 1 óra!  

 
 Mp/óra Mp Erő Korlátozás 

Vérből 5 57 43 gyógyulás 
lassabb 

Holdfényből 3 31 23 - 

Ételből 4 44 32 kajás lesz az 
illető 

 
Pl: pótolok egy kart. Erre teszek egy 50 Mp-s 

tárolót és egy Ételből konvertálót. ÁllfenMp: 1, tehát 
1 havonta 1 Mp az igénye, így a 4 Mp töltés bőven 
fedezi az igényt. 50 hónap múltán kell 13 óra 
pihenést beiktatni. 

Az átalakítóhoz viszont mindenképen kell egy 
lélek, ami azelőtt képes volt manát kötni. Ha pap 
volt a delikvens, úgy a szent szimbólumát is 
mellékelni kell!  
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5. Testfegyverek: 

Távolsági fegyverek, Közelharcfegyverek, 
Szerszámok, Páncélok 

Ide az egyéb varázslatok jönnek. Nem kell 
egyebet csinálni, mit a létrehozott jégegységbe 
beleültetni a varázslatot. Ez minden esetben újabb 5 
Mp-t igényel. Ezen az elemen meg kell jelölni az 
aktiválási oldalt, amitől kiindulóan létrejöhet a 
varázslat. Ha annak létrejötte után szükséges az 
energia utánpótlása, úgy ehhez az egységhez 
vezérlőt kötve meg lehet oldani. 

Páncélok 

Mp: lásd a leírást 
Erősség: lásd a leírást 
Állfennt. Mp: 1  
Anyag: természetes jég 
Sp: lásd a leírást 
Időtartam: 48 óra 
Varázslás ideje: 3 perc 

A testre idézhető erősítő és védő rendszerek. 
 
 SFÉ Mp Erő Erősít 

Fülke 5 15 5 +1SFÉ +5Mp 
Karok 5 20 5 +1SFÉ +4Mp 
Lábak 5 20 5 +1SFÉ +4Mp 
Törzsek 5 30 5 +1SFÉ +6Mp 
Fegyverek 5 15 5 +1SFÉ +3Mp 

 

6. Intelligencia transzcendensek: 
Ezek olyan egységek, amikbe lélek, illetve 

lélekfoszlányok gyűjthetők be. Ezeket használva 
intelligens lényt lehet alkotni, vagy máshogy 
értelmezve mesterséges intelligenciát! 

 
A varázslat mozaikszerűen épül fel. Először 

szert kell tenni egy lélekre, amit pl: a Jég fogságában 
varázslat végterméke szolgáltat. Ehhez a szem 
nagyságú gömbhöz kell hozzákötni a központokat 
(Int.transz.k.), amik letiltják a lélek rossz (varázsló 
irányú) agresszivitását, vagy a bosszút, esetleg a 
múlt emlékeit, és egyes személyiségjegyeket. Mivel 
ezt a varázslatot elsősorban a magasabb szintűek 

alkalmazzák, így csak egy olyat írok itt le, amit 
bárki el tud végezni: 

821 

Mp: 42 (nn) 
Erősség: 32 
Állfennt. Mp: -  
Anyag: elemi jég 
Sp: hagyományos fegyverekkel törhetetlen 
Időtartam: kortalan 
Varázslás ideje: 5 perc 

Az előzménye egy Jég fogságában 
varázslat (37) szerencsétlenül járt lelke. A 
varázslat további részét képezi a kapcsolódó 
tiltó központ (62), mely a lélek varázsló elleni 
agresszivitását, a múlt emlékeit kiöli és azt 
engedelmességgé konvertálja át. Elveszti a 
szerkezet az emberi vonások nagy részét, így a 
szeretet, a gyűlöletet, a barátságot, az önzést, 
stb-t. Csak a hideg tényeket veszi figyelembe, 
nem lesz kitéve a kifáradásnak és a félelemnek. 
Intelligenciája a lélek intelligenciája (több 
esetén a magasabb a meghatározó). 
Állóképessége csak a Mp-tároló állapotától 
függ. Gyorsasága és ügyessége 16-ról indul és a 
test innen vonandó, de ha konkrét lélek áll 
rendelkezésre, úgy annak értékei a mérvadóak! 
Az asztrál és a mentál nem meghatározó, hisz 
érzéketlen és olyan mint egy gép. Közölni kell 
vele a következőket, miután alkalmassá vált a 
hallásra és látásra: 

1. Kinek tartozik feltétel nélküli 
engedelmességgel. 

2. Ami a neve lesz. 
3. Milyen felszereléssel és 

egységekkel rendelkezik. 
4. Egyéb utasítások. 

Értékei a könyv Bestiáriumában szereplő 
Gólemek típusához igazodik , de annak 
értékéhez mindig adjunk hozzá 25-öt!, így a CÉ 
alap is járul hozzá, ami alapból 3k10. 

Ha figyelmesen olvastad, úgy 
feltűnhetett, hogy a lelket megtörő központ 62 
Mp-ot igényel, de itt 42 Mp-ból megvan 
ugyanaz. Magyarázat, hogy a 821-es nem 
idegen lelket tartalmaz! A megidézése során 
annak bizonyos negatív jellemvonásai 
óhatatlanul felszínre kerülhetnek, de ezek 
tiltásával egyéb jellemzők is eltompulnak. A 
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használatot követően a 821-es intelligencia 
transzcendenst megsemmisítik és a lelket 
szabadon eresztik. 

A lélek szabadon eresztésének 
művelete 21 Mp-ot igényel mindennemű 
erősségtől függetlenül. 

Példagólem: 

Alap szobortest 821-es modellel, 5. 
szinten: 

Alap karok és lábak, illetve test. „A” 
típusú mozgatók és állapotjelző, valamint 
50Mp-os tároló. Ez 273 Mp-ba került 
összesen. Kabinjel nem kell. A szerkezet 2 
láb magas. Mivel itt most egyen rangúak a 
testrészek, így teljesen mindegy, hogy 
túlterhelésre mije törik össze, de 
amennyiben ezek eltérőek, úgy az átlaguk a 
mérvadó, a leggyengébb törik össze! 
Dinamikus terhelésből számítható az SFÉ 
is! SP alap 60. Mozgatás miatt –30, így 30 
Sp lesz statikusan, míg dinamikusan 10 
(1/3-a). 1 Sp 25kg. Dinamikusan 10 Sp ×25 
kg-mal = 250kg lesz. 250kg-nak a negyede 
~63kg, ami osztva 25 kg-mal ~3. Az SFÉ 
így 3 + az egyéb hozzájáruló dolgok (most 
ilyen nincs). A dinamikus kilók 1/4-e lesz 
az az érték, amit el tud viselni sérülés 
nélkül. Ezt SP-re számoltam vissza és ezt az 
értéket adtam meg SFÉ-nek. 

Erő: 30 Sp-re statikusan 750kg, 
dinamikusan 250kg-ig terhelhető (250 kilós 
pofon már nem piskóta!) 

Gyors: 16-3=13 
Ügy: 16-3=13 
Állók:  6 Mp/hónap = 1 feltöltéssel 

8.3 hónapon át működik 
IQ: 15 (hasraütéssel) 
TÉ: 90 
VÉ: 105 
KÉ: 50 
CÉ: 15 
Ép: 12 
Sp: 30 (itt és most olyan, mint az Fp) 
SFÉ: 3 
Sebzése: maximum 10 Sp lehet 

(250kg/25=10, 3 SFÉ miatt lehet ez) 

Pár gondolat (GYIK) 
Általánosságban szólok most a fagy 

varázslóiról. A kasztot már régóta tesztelem (’98-
óta), így tisztában vagyok az előnyeivel, de még 
inkább a hiányosságaival. Nem tökéletes, és nem is 
lesz az sosem. Jó néhány helyen jobb más, már jól 
bevált kasztnál, de ennél fogva nehezebb is 
ténylegesen játszani vele. Kijátszani a valós 
konfliktusait, szembesülni a hátrányokkal és 
megkerülni a problémákat. Nem is olyan könnyű! 
Varázslásra született, de nem varázsolhat lépten-
nyomon! Máshogy és mást varázsol, mint a 
megszokott kasztok. Az első példány akkor készült -
3 db varázslatával-, amikor még a „MÁSODIK, 
JAVÍTOTT KIADÁS” számított újnak (ekkor még 
Jégvarázslónak hívták). Sajnos így ehhez az 
alapműhöz íródott. Észre vehet az ember néhány 
olyan dolgot, ami nem innen származik, hanem pl: a 
Harcosokból. Majd, ha valaki meglep egy Új 
tekercsekkel, vagy valami hasonló elmés művel, úgy 
majd átírom 5 fokozatú képzettségekre, meg a benne 
szereplő dolgokra, vagy nem. Mindenki más és 
máshogy játssza a szerepet és a játékot. Én így, 
vagyis mi így. Nincsenek kötöttségek és amit nem 
találunk jónak, azt átalakítjuk. Engem csak egy cél 
vezetett, hogy jól szórakozzunk! Először nem 
akartak még hallani sem a karakteremről. Majd a 
Jégvarázslóval azonosították, és mielőtt 
tisztázhattam volna, máris ellenségként voltam 
elkönyvelve. Ezek után jött a kekeckedés a 
képzettségekkel, varázslatokkal, hogy ez túl gyors, 
ez túl erős, ez semmire sem való, meg hogy ez nem 
egyezik a könyvvel, meg miért nem a könyvet 
használom, miért ilyen jó harcos, ha varázsló, stb… 
Mert ÉN ilyennek képzelem a varázslatokat ynevi 
módra. Nekem így felel meg a legjobban. Saját 
fantáziám kicsit túlnyúlik a könyv keretein, így 
valahogy közös nevezőre kellett jutni… Azóta 
kiderült, hogy még messze áll egy varázsló 
hatalmától, de legalább van esélye vele szemben! 
Nem igazodik az ÚJ kiadásokhoz, talán ezért is 
számít mások szemében kacatnak… Én remek 
kalandokat játszottam végig vele és nem csak ÉN, 
hanem MÁSOK is megbarátkoztak ezzel a furcsa 
szerzettel. (Loptam Zauder-fejet, térítettem 
pogányokat, jártam az Anthis agyrémeiben, voltam 
Darton prófétája, Ranagol szolgája, kergettem 
démonokat, öleltem királylányt, öltem sárkányt, s 
végül jópárszor meg is fektettek! :-\) Nem kell 
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mindig elvenni mástól az alkotás örömét! Az új 
szerepjátékokkal az a baj, hogy túl jól akarják azt a 
bizonyos valóságot modellezni és ezért 
túlbonyolítják, vagy annyira egyszerűek, hogy már 
unalmasak. Reméltem, hogy ez minket nem 
fenyeget… és egy érdekes színfoltot tudok vinni a 
rendszerbe. 

Célom egy rés betömése volt. Rés a 
varázshasználók sorában van. A tüzet támadásra, 
míg a vizet védekezésre használják? Nem mindig! 

Nem versenyezni akartam más kasztokkal, 
sem új könyvet írni! Én is meg akartam találni az a 
nekem való kasztot, amiben kihívást találok, és az 
igényeimnek is megfelel… Remélem ez másoknak 
is sikerül! 

- B+! Te vagy már aztán tápcentrikus! 
~ Nekem olyan tapasztalataim vannak, hogy 

azok vannak a leginkább a táp ellen, akik a 
legjobban tápolnak. A KM persze nem szereti, ha 
kalandját egy túlfejlett terminátor teszi tönkre. 
Megértem. Ez az előre megírt modulok nagy hibája, 
illetve a merev KM-é. Aki tud improvizálni, az a 
legtáposabb shlan-harcossal is tud mit kezdeni. Csak 
az foglalkozik ilyen kérdésekkel, aki nem tud vele 
mit kezdeni? Igaz, hogy a tápolás megöli a játékot, 
de játszottál már 20. szinten? Én sem! A KM csak 
úgy az 5. szintig tud mit kezdeni a játékosokkal. 
Minél magasabb szinten játszanak, annál több 
gondot kell fordítani a játékra, és a szereplőkre. 
Amúgy a tápolás minden egyes játéknál 
felfedezhető! Gondolj csak a főellenfelekre! Ha 
magasabb szintűek (ami már unalmas és az x. ilyen 
kaland után már nevetséges is), akkor tápos NJK-kat 
kell keríteni! Ezen problémák orvoslására meg 
amúgy nagyon jók a koptatós kalandok! Pl: Szt 
Marcus legendája (már bocsánatot kérek Andaltól, 
de ez van ). Amúgy meg mindenkinek meg van a 
gyenge pontja! Így nem véletlenül; akad a 
fagyvarázslónak is! Direkt azért, hogy ha valaki arra 
vetemedne, hogy nem a kasztjához méltóan 
cselekszik, le lehessen szerelni. Ha tápikásokkal túl 
gyakran játszol, úgy ajánlok egy isten-kalandot. 
Annyi pénzzel, és annyi varázscuccal nyomulhatnak, 
amennyivel csak akarnak. Legyen meg az örömük! 
A világ összes varázsfegyvere sem tudná megállítani 
a világ végét.  Esetleg Darton poklában sem érnek 
vele sokat… Én is szoktam gonosz lenni! Másrészt 
nem előnyös, ha valakiről, akit nem is ismersz, olyat 
állítasz, ami nem igaz. Káromkodni meg Én is 
szoktam, de többnyire nem írásban. 

 
Pár felmerülő kérdésre itt és most 

ebben a formában kívánok választ adni. 
Próbálok lényegre törően szólni.  

Pár dolog, ami bárkiben felmerülhet, 
ha elolvassa a kaszt nevét: 

- Miért legyek ezzel?  
~ Ne legyél, hanem játsszál! Nem azok 

számára íródott, akik csak eszköznek tekintik a 
karaktert, mint a gladiátort, vagy lovagot a 
henteléshez. Itt már alapjában konfliktusok 
merülnek fel! Pl:  Segíteni, vagy nem segíteni? 
Varázsolni, vagy nem varázsolni? Gyógyítatni, 
vagy nem gyógyítatni? No’, ezt lehetne még 
folytatni. Egy más megközelítésben kell látnod 
Ynevet! Más elvek, más gondolatok, más stílus, 
olyan, amilyen még nem nagyon volt. 

 
- Miért jobb ez a kaszt, mint mások? 
~ Nem jobb, hanem más! Ha nagyképű 

akarnék lenni, akkor ez egyedi és meg nem 
ismételhető! Azt jól tudjuk, hogy ez nem igaz, 
de más varázslatai vannak, mondhatni olyanok, 
amiket a mágiarendszer nem ír le, de máshogy 
magyarázva ezek igaznak ítélhetők. Minden 
csak nézőpont kérdése! 

 
- Kik játsszanak ezzel? 
~ Egyetlen egy kritérium, hogy az illető 

olvassa le azt, amit leírtam róla, s valamilyen 
formában kövesse azokat. Az értelmezést már 
rábízom. Az játsszon vele, aki amúgy is jól 
boldogul a konfliktusokkal, vagy nagy a 
problémaérzékenysége. Az a nehézsége, hogy a 
kaszttal úgy kell játszani, hogy egy csapatban 
vagyunk ugyan, de én külön gondolkodom, 
külön cselekszem és külön utakat járok. Önálló 
embereknek ajánlom, akik kiforrott 
egyéniséggel rendelkeznek. Ez persze csak 
ajánlás, így bárki nyugodt szívvel kipróbálhatja, 
akár kezdő, akár profi, kára nem lesz belőle. 
Első sorban ez a kaszt varázsol, de saját testi 
adottságaira is támaszkodik, így hasonlóak a 
paplovagokhoz, de ezzel az erővel más 
kaszthoz is hasonlónak ítélhető. 

Azt is mondhatnám, hogy azoknak 
ajánlom, akik játék közben akarnak váltani 
egyik kasztról a másikra, de ezt inkább nem 
teszem. Miért? Mert csalódniuk kellene, hisz 
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nem olyan jó, mint egy varázsló, vagy egy 
harcművész. 

 
- Hogyan viselkedik egy 

fagyvarázsló? 
~ Itt inkább példakaraktert vázolok 

fel, amin bárhol lehet változtatni! 
A közönyét lépten, nyomon fel lehet 

fedezni. Valódi érzelmei, lehet, hogy 
nincsenek is! Színészkedik, eljátssza más 
kasztok hőseit, de van egy favorit kaszt, 
vagy karakter, akit/amit legjobban tud 
utánozni. A saját érdeke fontos számára, így 
akár kalandozó társait is feláldozhatja. Pl: 
Döntéshelyzet egy probléma megoldása 
közben. Kalandozó csapat a megoldás felé 
haladva végzetesnek tűnő csapdába esik. A 
varázslónak van lehetősége, hogy segítsen, 
és arra is, hogy bőven túlélje. Megmenti 
őket? Igen, mert egy csapatban számíthat a 
többiekre (jó csapat), a barátság, stb-re és 
amúgy is nagyobb az esélye, ha nem csak 
egyedül néz szembe az ismeretlen 
veszéllyel.  

Ezek nem azt jelentik, hogy hősködik 
lépten, nyomon! Készen áll, hogy 
megmentse a helyzetet, de átengedi a 
kezdeményezést másnak. Harcban, ha 
párviadalról van szó és vannak nézők, úgy 
ha varázslata nem árulja el, akkor használja 
azokat, de csak akkor, ha fizikai ereje nem 
elegendő erre a célra. Tanúk nélkül szereti a 
gyors és eredményes munkát, tehát egy 
varázslatból elteszi ellenfelét láb alól. Igazi 
terepe az éjszakai lesből, csendből, feltűnés 
nélküli támadás, amiben valószínűleg az 
ellenfél marad alul.  

Eljátssza a hétköznapi érzelmeket, így 
a szerelmet, a barátságot, a rokonszenvet, 
stb-t. Csak nagyon régi ismerősei felé 
vannak igazi érzelmei, így leginkább ilyen 
helyzetekben képtelen jó döntést hozni, 
mert az érzései helyett az eszére fog 
hallgatni, vagy fordítva? 

 
Ha elolvastad az egészet és 

amennyiben ilyen kérdések merültek fel 
benned: 

 

-  Az elemi jég törhetetlen? Mióta?  Egyáltalán 
nem csak 4 őselem van? Egyáltalán létezik elemi 
jég? 

~ Igen ez az a kérdés, ami a legtöbb problémát 
jelentette a kaszt kidolgozásában! A Jégvarázslónál 
a Bestiáriumban leírt dolgok egyszerűen 
használhatatlanok voltak. Félig boszorkánymester, 
félig elem-mágus. A tüzet támadásra a vizet 
védekezésre szokták használni a könyv szerint. 
Szerintem nem!  

A víznek 3 állapota van: légnemű (gőz), 
folyadék, és szilárd (jég). Az elsődleges fizikai síkot 
az őselemek együttesen alkotják. Ebből az 
következik, hogy az elemi víznek is 3 állapotúnak 
kell lennie! Ha az elemi tűz táplálóanyag híján is ég, 
így akár a víz alatt is éghet! Az égéshez tápláló 
anyagok (éghető anyag, és oxidáló anyag), illetve hő 
kell. Ha nincs táplálóanyag, akkor levegő sem kell 
az elemi tűzhöz, csak hő! No’, de ekkor már nem 
elemi tűzről, hanem elemi hőről beszélnénk! Ez 
ellentmondás! Az következik, hogy fel kell ezt 
oldani! Így az elemi elemek többek, mint a 
természetes megfelelőik! Ezt az elemi sötétséggel is 
végig lehet játszani. Ha minden elemi több 
valamivel, úgy a tűz olthatatlan természetes vízzel, 
az elemi sötétben természetes fény nem gyújtható, és 
így tovább…  

Hogy honnan szedtem azt, hogy pont az elemi 
jég lenne törhetetlen? Inkább az elemi földnek 
kellene törhetetlennek lennie? Az elemi földet oldja 
az elemi víz. Ez a szilárd elemekre (főleg a nagy 
keménységűekre) nem nagyon jellemző (van 
kivétel). Ha az elemi föld törhetetlen, akkor nem 
pornak írnák le… Tételezzük fel, hogy a törhetetlen 
elemi földtömb egy elemi jégtömbbe ütközne. 
Azonos az erejük (elméletileg az elemi jégnek 
nagyobb is lehetne)! Eltörnek? Kioltja? Beoldja? Ez 
elég problémás így… A kettő nem törhetné szét 
egymást, mert azonos az erősségük! (A gyengébb 
törne el? Mindkettő visszapattanna?) Oldani, a víz 
folyékony és gőz állapotában szokott emberi időn 
belül. Ha mégis oldaná, úgy 3 évnél korábban 
semmi esetre sem… Így a probléma csak úgy 
oldható fel, ha jobb ötletig, vagy kimerítő 
magyarázatig azt állítjuk, hogy az elemi jég 
törhetetlen. Ha lávát hozok létre, akkor az folyik. 
Mert az elemi föld por? Mert az elemi föld is 
megolvadhat? Az elemi földről nem jelentek ki 
semmit!  
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Semmivel sem lehet eltörni az elemi jeget? Ha 
csak egy natúr fegyverrel akarnád törni, úgy csak 
arra hívom fel a figyelmedet, hogy az elemi elem 
egy varázslat! Van ereje (E), de a fegyvernek nincs!  

Lehetne varázslattal törni? Igen. Lehetne 
varázsfegyverrel törni? Igen. Ebből egy kérdés 
következik: Mit kell figyelembe venni ahhoz, hogy 
eltörjem? Azt mondanám, hogy elegendő az 
erősséget nézni, bár ez nem fedi teljesen a valóságot. 
Kéne még úgy 30 Sp-t számolni és 3 SFÉ-t a jégre 
és csak így lenne törhető fegyverrel… ha elfogy az 
Sp. Persze ekkor nem lehet értelmezni varázslatra! 
Így megmaradok annál, hogy a varázsizgentyűk 
erősségét kell figyelembe venni! Győzzön az 
erősebb! Így nem kell sokat dobálózni, gyorsabb a 
játék is! ;-) 

 
- Mi van akkor, ha a KM nem fogadja el ezt az 

állítást? Mi van, ha nem lehet az elemi jég 
törhetetlen? 

~ Semmi. Nos, úgy a jég értékei a következők: 
30 Sp, 3 SFÉ, sebzése formától függően k6/2-től 
6k6+12-ig (ÉP-ben is)!  

Ha nincs elemi jég, úgy más őselemi sincs, 
tehát a tűznek is kell táplálóanyag! Ha az 
őselemi=természetessel, úgy ugyanazoknak a 
szabályoknak kell érvényesülniük minden elemnél! 
Bár ez kizárná az elemi erő létét…  

Ha a természetes elemek kioltanák a 
mágikusat, úgy egy idő múlva egyes természetes 
elemek túlsúlyba kerülhetnének! 

Ha a KM ezért nem enged fagyvarázslóval 
játszani, akkor követelheted, hogy senki ne legyen 
tűzvarázslóval, vagy akkor senki se használja az 
elemi mágiát! Miért? Mert ezek is olyan egzaktok, 
mint amit tilt! 

 
- Hogyan egyeztethető össze a rúnamágia 

képzettsége a kaszttal? Nem varázslók, így a rúnák 
által leírható varázslatokat nem is ismerik!? (v:2.1-
ig általános kérdés volt a Mf-ra) 

~ Más dolog varázsolni és más dolog ismerni a 
varázslatokat! Bárki tudhatja, hogy hogyan kell 
térkaput nyitni, milyen komponens, és mennyi 
varázspontba kerül, hogyan kell a célt, és a nyitási 
oldalt meghatározni, stb. Az már nehezebb, hogy ezt 
a műveletet precízen végre is tudja hajtani, és 
közben uralja is a varázslatot! Könnyebb a nehéz 
dolgokról írni, mint beszélni, vagy megtenni 
(elvégezni). Egyszerűbb leírni, mint megcsinálni! A 

varázslók a varázslatokat érteni akarják, ezért 
tart nekik olyan sokáig a tanulás. A fagy 
varázslói csupán alkalmazni kívánják 
fejleszteni és kombinálni nem mindig. A 
kétkasztú fagyvarázslók sem ragaszkodnak 
minden esetben a tökéletes tudáshoz, a végső 
megismeréshez. Csak a legjobbak ássák 
magukat bele a tudás eme mélységébe. Sajna 
arról nem szól a fáma, hogy mit tartalmaz az az 
oktatás, ami a varázslás megtanulásához vezet. 
Mivel feltételezem, hogy egy fegyver 
forgatására való okításkor megtanítják, hogy 
ezzel, meg ezzel a fegyverrel hová és hogyan 
kell szúrni, ütni, vágni, úgy azt is elbírom 
képzelni, hogy az elméleti alapokat mindenütt 
megadják, vagyis abból valamit. A 
gólemológiai részhez viszont elengedhetetlen 
ennek megléte! 

Másrészt van más olyan kaszt is, amelyik 
ismeri ezt a képzettséget! 

 
- Te! Ez annyira tápos, hogy azt már csak 

na! Egy harcművész a belső idejével együtt 
nem tápolható ennyire! Ez mindenhez ért! 
Mindenben jártas, nem hatnak rá az érzelem 
varázslatok, nem ijed meg, nem fél, lő, harcol, 
varázsol, meg minden! (v.2.2-ig) 

~ Ezt már valahol hallottam… Ne ítélj 
elsőre! Most majdnem elkezdtem 
személyeskedni… Tudod Én ezt az egészet 
magamra írtam. A kalandjaim felénél kevés 
lóvéval, rozsdás csákánnyal, jóformán gatyában 
kezdtem. A felajánlott speckók helyett Én csak 
annyit kértem, hogy lehessek Fagyvarázslóval. 
Jó, ha valaki ért mindenhez, de mindig van aki 
jobban ért hozzá. Aki mindenhez ért, az meg 
semmihez sem ért! Szerintem Te egy kicsit 
konzervatív vagy a mások ötleteivel szemben. 
Nézd meg a rendszert! Tudod, hogy melyik 
kasztnak van a legtöbb KP-ja? Melyik a 
legütőképesebb varázslatok nélkül? Melyik 
varázsol a legjobban? Melyik töltődik fel a 
leggyorsabban? Melyiknek mi a hátránya? Nem 
kérdeznék ilyet, ha Te is utánaszámoltál volna! 
Ez még mindig csak az ETK (MJK)! A 
Fagyvarázsló lett az aki a leggyorsabban 
töltődik… Én elképzeltem valamit, majd 
megnéztem, hogy mit lehet ebből a integrálni a 
rendszerbe. Ezek beleférnek. Nem írok 
adatokat, mert mindenki magától jöjjön rá, 
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hogy mire vállalkozott! Igen, tápolni lehet. 
Azonban csak olyan partiban, ahol se a KM, 
se a játékos nem tartja fontosnak a mellékelt 
leírást. Készíts egy karaktert és írj egy 
jegyzetet mellé, hogy miket tehetsz meg és 
miket nem, de indokold is meg! Add oda a 
KM-nek és ne lepődj meg, ha a JÓ KM az 
első baklövésed után a nyakadra küldi a 
toroniakat, vagy néhány démont, esetleg a 
szövetség emberét, hogy miattad sérülnek 
éppen a szövetség érdekei és azonnal 
hagyjál fel mindennemű tevékenységgel és 
menny a mesteredhez! Kár, hogy nem vagy 
tisztában azzal, hogy mik a lehetőségei egy 
FaV-nak. Nagy kár! 

 
- Nem durva egy kicsit, hogy jól lő, 

ráadásul ismétlő nyílpuskával, meg mellette 
még varázsol is? 

~ Nézőpont kérdése. A harcos 
szemében ellenfél lehet, de egy pap csak 
röhög rajta. A bárdok számára sem ellenfél, 
és még a többi kasztnak is van esélye vele 
szemben! Közelharcban nem, csak 
középtávon jó ez a fegyver! A másik 
kérdésed meg az lett volna, hogy miért két 
kézzel használja egyik fegyverét? Ha 
harcművésznek adod ki magadat, akkor ott 
fogsz csetleni, botlani… Így legalább tudsz 
olyat mutatni, amivel hihetővé válik az 
alakítás! Még így sem túl jók a harcértékei! 
Az a probléma, hogy a fagy varázsló csak 
akkor varázsolnak, amikor a szövetség 
érdekeit azzal nem sértik. 

 
- Kicsit messzire mentél azzal a 

zsigeri mágiával! Ilyen még akkor se lenne, 
ha a feketemágia testi károsodást nem 
okozna! 

~ Igazad van! Ezen az elven a papok 
is életükben csak akkor kaphatnának 
istenüktől manát, ha jól cselekedtek, igaz 
módon szolgálták őt! Ennek is gondolj 
utána, mielőtt egy másik megközelítést 
kizárnál! Előbb a meglévőket kell 
vizsgálnod olyan szempontból, mint 
amilyenből ezt akarod! 

 
- Emberismeret, Színészet, 

Hangutánzás, Rejtőrködés, Álcázás/álruha, 

stb… Ezek nem fedik át egymást? Szükséges 
mindegyik? Nem kéne egy átfogó dolgot kitalálni 
rá? 

~ Ember legyen a talpán, aki erre tudna valami 
átfogót kitalálni! Pl: Hazudozás?  Inkább a KM-et 
kéne győzködni arról, hogy számolja fel egyiket-
másikat olcsóbban! 

 
- Milyen veszélyek leselkednek egy 

fagyvarázslóra? 
~ Ha jégvarázslónak nézik, azonnal 

felkoncolják. Ha démonikus síkon eszébe jut 
valakinek, hogy a démonikus birodalom árulói 
között fagyvarázslók is voltak, akkor hirtelen rázós 
lesz a kaland! Más részről Toronban sem szeretik 
őket, de itt elsősorban a hatalmasabb 
boszorkánymesterek vannak tisztában a dolgok 
állásával (bitorolják a KYR ősmágia egyes elemeit, 
stb). Papok esetén, amennyiben túlfűtöttek az 
igazság és jóság védelmében és minden gonosszal 
szemben hadban állnak, úgy akár a szektát be is 
tiltottnak nyilváníthatják és a varázslót „meg is 
téríthetik”.  A túl kíváncsi varázshasználók akár 
fenhetik is a fogukat a tudományukra, de még 
sorolhatnám…  

Legnagyobb veszélyt mégis a JK-k jelentik. 
Ha ismerik a varázslataidat, úgy hajlanak arra, hogy 
az alattomos elemek miatt gonosznak tituláljanak és 
átsegítsenek a túlvilágra. Nem is olyan könnyű 
kijátszani! 

 
- Kiket tekint „barátainak”? 
~ Azokat, akiket régtől fogva ismer, úgy hogy 

képes megjósolni, azt hogy adott helyzetben hogyan 
döntenek, cselekednek. 

 
- Mi lesz azzal a fagyvarázslóval, aki nem 

teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni a rá kirótt 
feladatokat? 

~ Aki önnön döntéséből nem teljesíti a rá 
kirótt feladatot, az vagy azért nem teljesíti, mert nem 
tartja képesnek magát rá, vagy mert már egyszer 
ebbe belebukott. Mind a két esetben van lehetősége 
arra, hogy egy másik feladatban bizonyítson, vagy 
további tapasztalat gyűjtésre induljon. Az, aki 
viszont az elbukott küldetés után, vagy helyette nem 
jelentkezik, az vagy meghalt, vagy elhagyta a 
szövetséget. Ezt persze megtehetné, ha Gonzaak 
áldását adná rá és alávetné magát egy 
emléktörlésnek. Ha azonban más indítékból 
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kifolyólag hagyja ott, úgy keresni kezdik. A 
Jégmadár-ábra keresőit úgyis nyomra vezeti, vagy 
annak eltávolítása esetén a rátalálónak feladata 
visszajuttatni, vagy ha ez nem járható, úgy megölni 
és a tudást megvédeni. 

 
- Hogyan lehet valakiből fagyvarázsló? 
~ Úgy, hogy egy „kereső ember” ráakad és 

alkalmasnak tartja, vagy egy szerencsés árva, akit 
magához vesz a varázsló. Nehezebben járható út az, 
amikor egy meglett ember kerül kapcsolatba egy 
fagyvarázslóval és azt sikerül meggyőznie, hogy 
elhivatott az ügy iránt és alkalmas is erre! Vándor 
tanítómestertől nem lehet tanulni, ugyanis ilyen csak 
8 volt (van): Mahard, Tondagun, Harrad, Amud-
Ibidend, Gonkrag, Haur Sun, Goron Zorak, és Pán 
ErBál. 

 
- Ismerik-e a vezetőiket a fagyvarázslók, tehát 

felismerik-e? 
~ Minden esetben felismerik egymást.  A saját 

iskolájuk nagymesterét mindenképpen és biztos, 
hogy legalább látásból ismerik a másik kettőt is. A 
mestereket hírből, és látásból, de csak keveset 
személyesen. A Beavatottak mindegyikét ismerik, ha 
nem is személyesen. Egyedül Gonzaak az akit csak 
nagyon kevesen ismernek személyesen. Képét ugyan 
látták, de a készítése óta már eltelt pár év. 
Segítségként egy rövid leírást nyújthatok a 
nagymesterekhez: 

Uroka sen Ertehum: Nő, a serloni iskola 
nagymestere. Hosszú hófehér hajú, nagy kék szemű, 
kellemes hangú dáma benyomását kelti. 
Közvetlennek tűnő, érdeklődő jó ízlésű. Az 
embereket úgy képes befolyásolni, hogy azok észre 
sem veszik. Mint, mikor a pap parancsvarázslata hat. 

Sárengro Afwecef: Kopasz kövérkés úr. Olyan 
benyomást kelt, mint akit csak az ételek és az italok, 
valamint a nők érdeklik. Ha hozzá beszélnek sosem 
figyel a beszélőre, de mindenre emlékszik szó 
szerint. Rendkívül sokat beszél, s tőle a különböző 
emberek jellegzetes viselkedését lehet megtanulni. 
Rendkívül jól tud utánozni, mind embert, mind 
hangot. Képes akár daliás bárdot, hős lovagot, 
utcalányt, parasztot, koldust, szűzlányt, vagy akár 
nekromantát is alakítani, anélkül, hogy valakinek is 
feltűnne a turpisság! 

Jaddewen Don' Doar: Vékony, magas, 
szakállas, tudósalkat. Filozófiai kérdésekben 
verhetetlen. Ismeri az összes vallást, nyelvet, a 

démonikus „kultúrát”, s mindent, ami a tiltott 
tanokhoz kapcsolódik. Egy igazi nemes 
benyomását kelti. 

Pán ErBál mester (3670 környékén): Az 
egyetlen vándortanító. Külsős, Egyholdas 
mester, mert több címet nem birtokolhat. 
Feltámasztása körül rengeteg kérdés merült fel, 
így a nagymesterek sem biztosak abban, hogy 
helyes létezése. A farkas és az ember keveréke. 
Teste szőrtelen, félig emberi, félig állati külseje 
van. Egyes mesterek úgy vélik, hogy ez 
egyértelműen Darton tréfája. Életében elért 
eredményei miatt megbecsülik a szövetségnél, 
hírneves hős. Állítólag sárkányt is ölt ifjúként 
(3500-környékén). 

 
- Minek számít a tetoválásuk? 

Varázstárgy? Mire való még? 
~ A jel, amit viselnek egyedi. 

Mindenkinek van ilyen tetoválása. Hasonló a 
papok szent szimbólumához, de ez önmagában 
nem működik. A jel a lélek lenyomata, csak 
azzal együtt fejtheti ki hatását. Azonosító, 
aminek segítségével kereshetik egymást, illetve 
felismerhetik valódi kilétét társuknak. Ha jel 
nincs a fagyvarázslón, akkor is fel fogják 
ismerni, de a jel hiányában nem tudják ki ő. A 
transzportális, illetve transznekrotikus 
varázslatokhoz szükséges elsősorban. Ha valaki 
a jel nélkül kezd pl.: az Igaz ügy érdekében 
nevű varázslatba, akkor nem biztos, hogy 
segítőkre talál. Olyan, mintha jogosulatlan 
felhasználó lenne. Nem sugároz mágiát, sem 
egyebet, és nem is véd semmitől! 

 
- Nem túlzás a varázslataiban a túl gyors 

megidézés és a kevés „manaigény”? 
~ Nézőpont kérdése. Ha Te játszol vele 

nem, ha Te mesélsz, úgy igen. Korrekt válasz 
az, hogy valójában nem, mert nincs lehetősége 
léptem nyomon varázsolni, és amúgy is a 
háttérből tevékenykedik. Nem találsz talán még 
egy ilyen kasztot, amit ennyien és ennyi okból 
üldöznek. Megint más megközelítésben, ha 
csak azt kérdezed, hogy mennyire 
használhatóak, úgy az a válasz, hogy így és 
ebben a formában a legjobbak. Veszélyes 
varázslat egy Parancs (ezt nem indoklom, mert, 
ha már egyszer a karakteredre rányomták, úgy 
tudod miről beszélek), nehezen értelmezhető 
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egy Belső idő (10× többet támadhat-e, vagy 
hat-e rá a nehézségi erő és a gyorsulási, 
lendület megmaradási törvény, vagy hogyan 
lehet ellene védekezni, vele harcolni stb…), 
és nem használható Yneven az Élő 
érzékelése (milyen szintű élőt érzékel, vagy 
mindet, esetleg szintet ad meg, vagy mi az 
értelme akkor, ha körülöttem erdő van). 
Persze ezeknek csak akkor van értelme, ha 
csak az alapkönyvet emlegetem. Ezek csak 
példák, de még lehetne hasonló bakikat 
találni más ilyen irányú műben. Ezeket 
legalább egy alkalommal alkalmaztam és 
tudom, hogy mit lehetett vele elérni. Egy 
Jégtőrrel pl. nem sok mindent. Teszteltem 
ezeket és használhatóak úgy 90%-ban. 
Konkrétabb kérdésre konkrétabb a válsz is! 

 
- Milyen csapatban játszható a kaszt? 
~ Egy jó csapatban!  Olyan 

csapatban ajánlom, akik játéknak tekintik a 
játékot és nem sértődékenyek arra, ha valaki 
más utakat jár, vagy ellenséges a karaktere. 
Ne játssz olyanok között, akik a játékot a 
valóságban torolnák meg, vagy rendeznék a 
nézeteltéréseket. Ezekkel a 
futballhuligánokkal ne is állj szóba! Ha 
ismeretlen a party, de legalább a KM ismeri 
a kasztot, úgy kérdezz rá, hogy mit 
szólnának a többiek! Ha a KM nem ismeri, 
úgy csak akkor játssz ezzel, ha nem egy fél 
éve tököl a meséjén, tehát nem egy élet 
munkáját teszed tönkre játékoddal! Ilyenkor 
inkább ajánld fel a tégla szerepét, hogy 
beépített embere leszel esetleg… Nem éri 
meg a kísérletezéssel mások haragját 
kiváltani! 

 
- Miért olyan nagy a képességek 

közötti különbség? 3k6-tól k6+12+kf-ig 
minden van! 

~ Erre válaszolni nehéz, mert ha azt 
mondanám, hogy olvasd át az egészet, mert 
benne van, akkor ki akarnék tolni veled. 
Nehéz átlátni az egészet, de bele lehet 
jönni! Az erő azért alacsony, mert más utat 
is járhat, így csak azok izmosodnak ki 
akikre ez mint öröklött dolog jellemző. Ha 
izompacsirta, akkor lovagnak adja ki magát, 
ha nem, akkor sámánnak, stb. A 

gyorsaságára és ügyességére inkább szüksége van 
akár a varázslatokat, akár az egyéb dolgokat nézem. 
Bár egyénre válogatja, hogy ki mit tud jobban 
alakítani és ahhoz mire van szüksége. Bajos, hogy 
képességeket nem lehet szintenként fejleszteni… 
egyezkedés a KM-mel. Az állóképesség és az 
akaraterő a rájuk legjellemzőbb tulajdonság. 
Tudniuk kell uralni varázslataikat, hideg fejjel 
dönteniük, mindig a szövetség érdekeit szem előtt 
tartaniuk, stb. Nem egyszerű dolog úgy élni, hogy az 
csak egy „valóság-játék”. A mana kinyerése sem 
könnyű dolog, ha már éppen ott tartunk. Mindennek 
vannak határai, így a zsigeri mágiának (önmagadból 
nyert varázsenergia) is. Az egészség és a szépség 
mondhatni ezekért lett olyan amilyen, tehát nem 
jellemző. Az IQ egy olyan dolog, ami mindenképpen 
kell a varázslatokhoz, bár van egy jó pár olyan 
eljárás, ami inkább az ösztönökön alapul. Az 
érzékelést elválasztanám a valódi fogalmától, vagyis 
a könyvi fogalmától, mert az marhaság. Az észlelést 
nevezték el érzékelésnek! Észleljük azokat a 
dolgokat, amiket úgymond észreveszünk, tehát 
tudatosul ottlétük. Érzékeljük, pediglen minden 
olyan dolgot, amit érzékszerveink felfognak, de 
ezeknek csak egy töredéke lesz tudatos, egy részük 
lesz csak észlelt. Ez utóbbi esetben helyen van az 
emlék felidézésnek, mivel olyat láthatunk meg amit 
elsőre nem tudtunk tudatosítani. A másik verzió 
szerint csak azokat tudjuk felidézni amik tudatosak 
lettek, így ha tudom, hogy volt egy piros váza a 
szobában, akkor már többet nem is tudhatok meg, 
hacsak ismét meg nem nézem, s rá nem fókuszálok. 
Eltértem a tárgytól! Azért fontos az érzékelés, mert 
így nem kerülheti el a figyelmét olyan dolgok, mint 
pl: a kalandozó társa arról diskurál egy 
vadidegennel, hogy ő egy jeget használó izé… 
esetleg egy jégvarázsló (a gonosz)! 

 
- Az egész iskolában csak fagyvarázslók 

vannak, vagy vannak külsősök is? Gondolok itt arra, 
hogy gyógyítani kik tudnak, ha tudnak, vagy más 
irányú varázslatokat tudnak-e használni? „Vannak-e 
olyanok, akik nem csak megjátsszák a harcművészt, 
hanem azok is valójában?” (v.2.2-ig ~1999) 

~ Ez egy olyan kérdés, amire részbeni választ 
már a leírtakban lehet találni, lásd kétkasztúság. 
Azért térek ki erre a részre mégis, mert egy további 
lehetőséget is felvetek, ami szintén a zsigeri 
mágiához kapcsolódik. Volt egy olyan ötletem, hogy 
a Beavatottak, a Nagymesterek és Gonzaak mellé 
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még kellenének olyanok, akik mondhatni a dolgok 
és komplex változások érzékelői. Magyarázat: az 
iskola arra készül, hogy a világot elpusztítani, 
romlásba dönteni, megváltoztatni igyekvő dolgot, 
lényt, akármit megakadályozza tevékenységében. Itt 
lehet gondolni a démonikus kor visszatértére, az 
aqvirok visszatértére, vagy az istenek alászállására. 
Mi lesz ez a veszély és honnan fogják tudni, hogy 
eljött? Ez csak akkor lehetséges, ha minden 
korszakból van élő emlékük, ismerik a feledés 
homályába merült szertartások jó néhány részét és 
még ki tudja, hogy miket. Ezek a Követők lettek 
volna. Olyan különleges lények, akik képesek a 
normál zsigeri energiák többszörösét is kinyerni. 
Amíg egy jelent formáló időhasadék kivitelezéséhez 
már kevesek a mágusok lehetőségei (nem képesek 
annyi energiát kinyerni ráadásul onnan, ahol nincs), 
addig a Követők igen, mert önmagukból nyerik. 
Gúnyosan azt is lehetne mondani, hogy „nagy lelkük 
van”! Igen torz figurák. Sosem foglalkoznak az 
iskolák, vagy a szövetség aktuális ügyeivel. 
Egyetlen feladatuk, hogy az ősi rituálékat, 
eljárásokat életben tartsák, és a lehetőségeket 
figyeljék az idő végtelen síkján, ami elvezethet 
küldetésük végső céljához. A követő egy tabu. 
Olyan, mint egy élő reliktum, maga a múlt és a 
túlon-túli egyben. Mindig takarják magukat. 
Királykék köpenyükön sárga sávok díszelegnek, 
hátukon a sorskerék ezüsttel hímzett rúnája menti ki 
őket a jövendőt befolyásoló hatások alól. Tilos 
tettükben korlátozni, megakadályozni, hozzájuk egy 
szót is szólni, vagy megérinteni, esetleg szemükbe 
nézni! Hogy kiből lehet követő? Senkiből. 1000 
évente, ha egy valaki születik. Ebből látszik, miért 
húzódozok tőlük. Kevesen vannak, nagyon kevesen, 
de, akkor sokkal nagyobb hatalommal kell bírniuk, 
mint egy dzsinnek! Egyenlőre nem tudom, mit 
kezdjek ezzel a résszel. Lehet, hogy megmarad ez is 
fekete foltnak.  

Lehet, hogy NEM! 
 
- Miért nincsen kiemelt vallásuk? Ez az egész 

nagyon Ranagolosdira sikeredett. Kiemelkedettek, 
közöny a parányok irányt, a sors a tettek által íródik, 
stb. Talán inkább Kránból kéne származtatni a 
szövetséget, mint Toronból! 

~ Valahol leragadtál a leírás olvasása során. 
Amiket említesz, azok tényleg akár egy Ranagolita 
tulajdonságai is lehetnének. Egyik legfontosabb 
különbség, hogy ők nem is gondolnak birodalom 

építésére, vagy hódításra. Eszük ágában sincs 
nyíltan színre lépni, míg az szükségszerű nem 
lesz. Nem kötődnek múlandó dolgokhoz, még 
azzal is tisztában lehetnek a mesterek, hogy 
maga a szövetség sem örökéletű, mert a baj 
elhárítása magával vonhatja a felbomlást. 
Tudják, hogy egy parány is lehet kulcsa a 
jövőnek, de egy kiemelkedett személy is lehet 
parány a jövő viszonylatában. Nekik nem a 
tökéletesedés, hanem az egyensúly a fontos, 
mely a szerkezetre ható jó és rossz hatások 
között áll fenn. Nem hisznek az istenek 
mindenhatóságában, mert az elmúlt 
évezredekben is jöttek és mentek az istenek. 
Mindig volt, aki megerősödött és mindig voltak 
elfeledett transzcendentális lények.  

Akkor, ha elhárítottak egy „bibliai méretű 
katasztrófát” fel is fog bomlani a szövetség? 
Mivel csak ez az egyetlen biztos pont a 
világban, amibe a folytonos változás ellenére 
kapaszkodhatnak. Ennek elvesztése a kiégéshez 
vezet és a nyomtalan elmúláshoz. 

 
- Most tényleg csak 10. szintig van 

fagyvarázsló? 
~ Nem. 10. szinttől kezdve van 

kétkasztúság! A fagyvarázslóság életük végéig 
is tarthat. Ebben nem fejlődnek vissza, de ha 
úgy gondolják, akár vissza is térhetnek ennek 
fejlesztésére. Többnyire nem jellemező. 

 
- Tehát azt mondod, hogy a belső időből 

kiszakadó (ha valahol még lehet használni) első 
szintű harcművész akár le is varázsolhatja a 
csillagokat az égről?!? 

~ Ha nem is csillagokat, de okozhat egy 
kis kellemetlen/kellemes meglepetést NJK-
ként! Ha meg Te vagy vele, úgy lásd a 
feltételeket a leírásban! Gondolj annak is utána, 
hogy az elsőszintű harcművészünk azért már 
jóval idősebb, mint a tanítványok többsége, 
esetleg a mesterével egykorú! 

 
- Már jónéhányszor elhangzott, hogy 10. 

szint fölött lehet kétkasztú… Te! 10. szinten 
úgy az 50-es 60-as éveiben járhat egy varázsló! 
Nem durva, ha egy vénember beáll a 
kardművésziskolába? Szerintem tuti 
lelepleződés lenne! 
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~ Ez egy 5 pontos észrevétel! Éppen 
egy hiányosságot tártál fel! Úgyhiszem 
erről nem írtam egyértelműen!  

Az elképzelés eredetileg az, hogy 
árvák és az arra érdemesek kerülhetnek be a 
szövetségbe. Na ezt úgy értettem, hogy 
gyerekek. Nem tart olyan sokáig 
megtanulni a dolgokat, ha már zsenge 
gyermekkortól kezdi valaki! Maximum 30-
asra tenném a korát… Figyelembe kell 
venni azt is, hogy azért az átlagnál jóval 
szélesebb ismeretei vannak más kasztokról, 
tehát tudja, hogy ő mire képes és, hogy mit 
várnak el egy kardművészektől. Másrészt a 
favorit kaszt képzettségeit el is sajátíthatja a 
10. szintig… Nem lesz olyan fiatal, mint a 
többség, de többet is tud náluk. Ha eddigi 
életében tűzvarázslónak adta ki magát, úgy 
nem fog a 10. szint után bárdnak állni! 

 
- Mi is az a transzportális varázslat 

típus amit emlegetsz?(v2.2.-ig) 
~ A transzpotálásról nem szólok. A 

fagyvarázslóknál viszont az iskolai 
manahálót is használhatják, ha ők is 
hozzájárulnak ehhez saját „generátorral”. 
Az ilyesmi létrehozásához szükséges 
varázslatok még átdolgozás alatt vannak, 
mert vagy túl drágák, vagy nem lehet ilyet 
10 aranyból összebarkácsolni. Hasonló az 
alrendszer a varázsló tornyához, így innen 
bármikor képes kivinni dolgokat, illetve 
beteleportálni a varázslónk. Az iskola 
területén a mesterek rendelkeznek ilyen 
generátor-tornyokkal, amik hálózatba 
vannak kapcsolva. Mihez kell az energia? 
Igen ez az a rész ami a legproblémásabb, 
mert itt lépnek képbe a Követők… 
Maradjunk annyiban, hogy ez a toronyba 
be- és ki-teleportáláshoz, ilyen irányú 
anyagmozgatáshoz kell. 

 
- Na’ és mi az a „transznekrotikus” 

varázslat? 
~ Visszahozzuk a halottakat. Egy 

időre legalábbis meg lehet tenni. A fagy 
varázslója nem nekromanta, így nem tud 
akármilyen hullákat visszacsalogatni, de 
volt iskolatársat igen. Ha neki nincs jele, 
úgy a bolyongó lélek nem fog kapcsolatot 

létesíteni vele a varázslata során (Hősök hívása), 
másrészt csak olyan lelkeket tud visszahozni, 
akiknek lelkét leírták már egyszer, így a megidézett 
is ismerheti. Ismeri az őt leíró jelet… Majd 
megérted, ha a varázslatot is elolvasod… Ha nem, 
úgy majd megírod e-mailben, vagy csatin, vagy 
akárhogy. 

 
- Hogyhogy tud repülni? Nem kéne ezt 

képzettséghez kötni, vagy a varázslathoz nem 
kellene %-os dobást tenni? Egyáltalán hogyan 
oktatják? Kieveznek a tó közepére és mindenki 
elkezd varázsolni, utána kihalásszák a kezdőket? 
Nem hiszem ugyanis, hogy a szárazföldön 
próbálkoznának… igen csúnya lenne a vége! Ja a tó 
feletti tanuláshoz nem kéne úszás Af legalább? 

~ Öhm… Igen ez húzós kérdés. A repülésnek 
rengeteg fajtája van, így a két alapvető típus a 
statikus és a dinamikus repülés. (Lásd 
szakirodalom.) A FaVi dinamikus repülést űzi. 
Olyan, mint egy rakéta? Hasonló. A varázslatnál 
megtalálod az elvét. Én is gondolkoztam a 
képzettséghez való kötésén, de nem lehet rendesen 
megfogalmazni a Repülés képzettséget. Probléma, 
hogy mivel, hogyan, milyen stílusban repkedjünk. 
Alkalmazásához kötött fejlődése elég macerás lenne. 
A képzettséget meg csak Af-on tudná megtanulni és 
a Mf már elérhetetlen számára! Rengeteg KP-ba 
kellene kerülnie ennek. Próbáltam úgy kitalálni, 
hogy egyszerű legyen használni.  

Az okítása meg tényleg víz fölött zajlik. Azzal 
viszont korrigálnám, hogy nem halásszák ki őket, 
hanem ők is ki tudnak jutni a vízből. Ehhez nem kell 
úszás képzettség sem! Igaz ügy érdekében és jöhet a 
Vízben lélegzés, vagy egy újabb Toronyjáró, de már 
a víz alatt. Ez is hozzájárul a mászás és az esés 
képzettség fejlesztéséhez. 

Ja! A legfontosabb! Rossz időben nem csak a 
Charter járatok maradnak földön…   

 
- Van egy csomó olyan varázslat, ami nem is 

kapcsolódik a vízhez és jéghez! 
~ Még szép! A démonikus múlt hagyatéka!   
A tűzoltók sem csak fecskendővel 

szaladgálnak! Van nekik piros autójuk, láncfűrészük, 
hidraulikus emelőjük, erővágójuk, létrájuk, sisakjuk 
és megannyi hasznos holmijuk! Sajnos a FaVink 
még nem rendelkeznek piros, villogós, szirénázós 
autóval, de már egy részük rendelkezik „personal” 
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slaggal!    Ezért kevés a tűzoltó lányok száma…  
   

Lehet hogy bunkónak tűntem most, de aki 
átnézegette az új és egyben korszakalkotó műveket, 
az tudja, hogy ez a kaszt még nem tart… ott. A 
lányokkal semmi bajom, de tényleg kevés közöttük a 
tűzoltó. Ezzel szemben viszont remek fagyvarázslók 
lehetnek!   

Bocs, de nagyon poénosnak találtam a kérdést! 
 
- Olyan ez az egész mintha a Jedik valami 

világmegváltó szektába tömörültek volna, és 
mindenáron meg akarják találni a kulcsok őrét, hogy 
az ne tudja felhúzni a Vége felirat előtt a függönyt. 
Egyáltalán létezik a kulcsok őre? 

~ Filozófikus és szimbólikus a kérdés. Válasz: 
RAJTAD MÚLIK! 

 
- Milyen modulokat játszottál? Azt mondtat, 

hogy ’98-óta teszteled! 
~ Játszott modulok (a válaszig): 
Mortal Kommbat 
Gorwici kaland 
Kráni jégvarázsló 
Gonosz átok 
Hajnal hasad 1-2 fejezet 
Szt. Marcus legendája 
Sárkányölők végjátéka 
Kút és az inga 
Vihar a hágón 
Kóma 
Démonkapu 
Aranyszív 
Darton nevét terjesztve 
Hentesek völgye, rémek szabadsága, bolondok 

lámpása 
+10-20 kisebb 
+ amiket nem fejeztünk be, vagy csak 

helyzetgyakorlatok voltak, de ezek száma végtelen 
Hmm. Lehet, hogy a többsége nem ismerős, 

mert egy jó részét mi írtuk. Némelyik akár egy életút 
negyedének is beillik. 

- Melyik a kedvenc varázslatod? 
~ A Gyöngyök, a Toronyjáró, és az Auralátás. 

Ez három, de ezek között nem tudnék rangsort tenni.  
 

 
- Érdekes megközelítés… Miért van az, hogy a 

Te általad leírt varázslatok olyan olcsók? Így akár 
tényleg le lehetne varázsolni a csillagokat is az  

égről! Nem kéne egy kicsit drágábbra venni 
ezeket? Amúgy hiányolom a tömegpusztító 
varázslatokat. 

~ Azért van az, hogy az általam leírt 
varázslatok olcsóbbak, mert így vannak olyan 
hasznosak, mint a tűzvarázsló praktikái. Amint 
a leírásban is olvashattad a mágiájuk más 
elveken működik, bár eredményét tekintve 
megegyezik a hagyományos mágiával… Nem 
tartom fontosnak követni a mágiarendszer 
előírásait, mert az sokkal ellentmondásosabb, 
mint ez a mágia. 

A pusztító varázslatokat Én is 
hiányolnám, ha tömegpusztításra akarnám 
használni a karakteremet. Nem céljuk a 
földrészek lakosságának kiírtása! 

 
- Volt pár rész, amit nem értettem, így a 

szobormágiát sem tökéletesen, de aminek 
végképp semmi értelme nem volt, az a 
„Mergoni kék könyv”! Minek ez? 

~ Ez egy „porhintés”! Valamire vissza 
kell vezetni a dolgokat, ahhoz, hogy ne csak 
kitalációk legyenek! Pl.: ki a fene mondta, hogy 
Darton és Arel testvérek? Volt egy próféta, akit 
meghívtak a keresztelőre, vagy mi? Így meg 
legalább egyszerű a dolgom, mert a magyarázat 
a tanításikhoz ősi időbe nyúlik vissza! 

Ezzel éppen azt akartam elkerülni, hogy 
valaki megkérdezze, hogy ezt a 
világszemléletet melyik vallás hirdeti, vagy 
melyik tudós ötlötte ki? 

 
- Mit értsek a v2.6-ban az iker-nyilpusinál 

leírt (+egyéb) alatt? 
~ Na! Erre azért mindenki rájött eddig! 

De amennyiben azt akartad megtudni, hogy 
lehet-e mérgezni, hát a válasz: igen! Nem a 
módszer számít elsősorban, hanem a cél! Lásd 
az okát a kódexnél! 

 
- A varázslatokon kívül még lenne egy 

problémám a töltődéssel kapcsolatban: hogyan 
teszi ezt. Úgy értem mit csinál, amikor töltődni 
akar, illetve töltődik? A papok imádkoznak, de 
a fagyvarázslóknál én nem láttam erre 
vonatkozó írást. Szintén a töltődéshez 
kapcsolva meg szeretném kérdezni, hogy 
nappal hogy töltődik. Az oké, hogy este, hideg 
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fénynél 1mp =  1Mp, de nappal, amikor 
nincs hideg fény, akkor mi van? 

~ Leírás szerintem abban elég korrekt, 
hogy csak a szemét kell nyitva tartania, s 
automatikusan lejátszódik a töltődés. 
Perszer ezt szüneteltetni is képes. A miért-
re benne van a válasz, ha nem is konkrétan! 
A lélektorzítás, amit az első vizsgán 
végeznek rajta erre alkalmassá teszi. Olyan, 
mint egy hasadt tudatállapot. Tehát 10 Mp-t 
elvarázsol éjjel, de mikor készen van vele 
már töltődik is, s kb. a 10. Szegmensre az 
eredeti állapotban van. 5× képes teljesen 
feltöltődni, s ekkor kell játéktechnikailag 
eldöntenie a játékosnak, hogy töltődik-e 
tovább? Miért töltődik ilyen gyorsan? Mert 
sok olyan helyzetbe kerülhet, amiben 
egyedül kell cselekednie akár egy vagon 
varázsló ellenében is! Hát igen, ez az, hogy 
nappal mi van?! Én úgy használtam, hogy 
megkérdeztem a KM-et! Volt, mikor 1 óra, 
volt, mikor 1 perc, volt, mikor egy kör volt 
1 Mp. Nappalra nem akartam kitalálni 
semmi szabályt. Jobb, ha a KM is ráérez a 
gyengék egyikére, másikára! Egy 
történetben így akár a KM is 
korlátozhatja/segítheti a JK-t. Így könnyebb 
a KM dolga, s talán jobban beveszi a 
gyomra, hogy egy az eddigi 
kasztoktól/karakterektől eltérő JK-t kell 
kordában tartania. Pincében ugye 0, mert ott 
ritka a hideg fény! Dutyiban este 1:1-ben 
megy a dolog, de nappal akár 1 óra is lehet. 
A legutóbbiban: nappal 1 Mp=30 szegmens.  

 
- Ami a „kaszt” statjainak rövid 

ismertetését illeti: a tulajdonságoknál kicsit 
magasnak éreztem az Érzékelés és 
Állóképesség értékeket (k6+12), azért 
mégsem ezek az „elsődleges” 
tulajdonságok. 

~ Az ÁK kell a mágiához és a 
töltődés alapját képező eljárások alakítják 
ki! Első vizsga. Így magyarázható a 
közöny! 

Az Érzékelés meg hasra ütésre 
ment… Magyarázata annyi, hogy ha 
valamit el kell játszani, akkor jó 
megfigyelőnek kell lennie. Szerintem ez 
egészen jól belefér a keretbe, s még az 

általános ütőképességi értéket sem lövi túl nagyon…  
 

 
- A HÉ-nél pozitív a 15-ös CÉ alap, sajnos a 

mágiahasználóknak nem szoktak adni, (BM is csak 
5-öst) pedig varázslataik egy részénél, BM és 
tűzvarázsló esetén jelentős részüknél kell célozniuk. 
Az is jó elképzelés, hogy a varázslót nem egy nyápic 
aktakukacnak írtad le, mint a M* Ép, Fp és HÉ 
értékei sugallják, hanem rendes értékeket adtál. A 
képzettségek esetében talán a - speciális - történelem 
vagy legendaismeret képzettséget hiányoltam. A Mp 
feltöltése ötletes; bár a holdfényen kívül nem 
konkretizáltad, hogy milyen más hideg-fényforrások 
lehetnek alkalmasak. (v2.6) 

~ A CÉ-be sokan belekötöttek már, de a 
meglátásoddal nagyon is egyet tudok érteni! A 
harcértékeit meg tényleg feljebb nyomtam, hisz nem 
varázsolhat nyíltan, másrészről megteheti, hisz ez a 
mágia nem teljesen tapasztalati alapú, mert sok rész 
inkább ösztönszintű. Ezért gyorsabb más 
varázslóknál! A történelemismeretet meg azért 
hagytam már ki, mert így is nagyon magas a KP-je! 
Régebbiben démonológiától kezdve vallásismereten 
át mindent megpróbáltam, de egyik sem fedte le 
teljesen a dolgokat! 

A hidegfényeket meg a következőben 
konkretizálom! Ezzel a formával az volt a célom, 
hogy a KM tetszőlegesen illeszthesse a FaVi-t a 
meséjébe, vagy a világképébe! 

 
- A kódexben a rend keletkezésének, 

hátterének, szervezetének kidolgozása nagyon 
tetszik, ötletes és érdekes. A Mergoni kék könyvben 
található világkép a rend világképe is; tehát a 
fagyvarázslók is elfogadják az ott leírtakat?  

~ A nézeteik erre épülnek, így a válasz igen. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy mindegyikük olvasta 
is! 

 
- Azt írod itt: „a világmindenséget nem az 

istenek, hanem az elemek alkották. A világ elemei 
olyan hatalmasok, hogy sem az emberi, de még az 
isteni létformák is csak parányok hozzá képest. 
Szelleme és logikája felfoghatatlan. Minden és 
mindenki csak bábja, alkatrésze eme gigantikus 
hatalomnak.” Most több elem működéséről vagy egy 
hatalomról, „világszellemről” van szó? (v2.6) 

~ 4 elem van, ami egységet alkot, mint 
őselemek. Az őselemek már lényegüknél fogva is 
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egyes számúnak tekinthetők (Archae), a 
mindenhatóságánál fogva lehet ezt így értelmezni! 
Olyan elvű ez is, mint a kereszténységben az atya-
fiú-szentlélek egysége! Persze ha lesz rá időm, úgy 
talán megírom a Mergoni Kék Könyv részletesebb 
tartalmát, de addig is ennyit róla. 

 
- A jégmágia használata hogyan passzol a 

rend világképéhez? A fagyvarázslók csak a „ősvíz” 
vagy „ősjég” elemet „szolgálják”, segítik: a 
transzcendentális eredetű világ ynevi része ősvíz 
alapú világnak számít tanaik szerint?  

~ Ők egy megvalósult rendet 
(fizikai/természeti, stb.) szolgálnak, amihez egy 
eszközt a fagymágiát használják fel! Ez magában 
foglalja a jég-víz (néhol gőz ) - halmazállapotokat 
is! 

A démonikus múlt öröksége ez az eszköz, és 
semmi több! Hogy a Mergoni Kék Könyv honnan 
származik, az a múlt homályába vész. Mivel 
vallásuk nincs, mert nem imádkoznak, vagy 
áldoznak az „istenüknek”, így csak elvekről és 
világképről lehetne beszélni. Persze a lehetőség 
benne foglaltatik a leírásba, s így akár vallásnak is 
tekinthető a könyvben szereplő ősi tudáson alapuló 
hiedelemvilág. 

 
- Vagy az egész világmindenséget egy 

„elemnek” képzelik; s a fagyvarázslatok semmilyen 
„ideológiai” magyarázatra nem szorulnak? 

~ Egységnek képzelik el, amiben mindennek 
és mindenkinek megvan a helye és a szerepe!  

Ha egy alkatrész rossz helyre kerül, akkor 
rontja a rendszer működését! Így a nem helyén lévő 
dolgokat helyre kívánják tenni, s ha ez nem megy, 
úgy fontosságát mérlegelve akár el is pusztíthatják, 
vagy helyettesíthetik a nem megfelelő elemeket! 

 
- Kétkasztúság témaköre: fagyvarázslók 

álcázzák valódi kilétüket, erre tökéletes a 
kétkasztúság. A képzettségek „elsorvadása” csak 
kasztváltáskor következne be; de itt nem erről van 
szó, tehát még a lehetősége sem áll fenn. 

Elemi mágia: finoman szólva nem erősségem 
ez a témakör, fizikai-kémiai tájékozottságom igen 
hiányos. Így tehát értelmetlen dolog lenne 
vitatkoznom veled. Pár megjegyzés azért: a 
hagyományos fegyverekkel való törhetetlenséget én 
túl durvának érzem. „Semmivel sem lehet eltörni az 
elemi jeget? Ha csak egy natúr fegyverrel akarnád 

törni, úgy csak arra hívom fel a figyelmedet, 
hogy az elemi elem egy varázslat! Van ereje 
(E), de a fegyvernek nincs!” 

A létrehozott őselem mágikus, ezért 
normál fegyverrel nem lehet átütni? Akkor elég 
1E őslevegőt aurába formáznom, és már meg 
sem tudnak sebezni? Miért lenne törhetetlen az 
„ősjég vagy ősföld”? Akkor miért lehet szétütni 
az elemi erőt? A „Jégpáncél” varázslatnál 
viszont nem alkalmazod ezt, hanem 8-as SFÉ-t 
adsz. 

~ Igen jó a kérdés!  Az elemi anyagok 
rendelkeznek tulajdonságokkal! Így a víz 
folyékony, a tűz lobog, a levegő légnemű, míg 
a föld por alakú lenne. Ezekbe csak akkor nem 
tudsz  fegyvert tolni, ha halmazállapota olyan, 
tehát szilárd, s folytonos! A víz is lassítja a 
kardodat, meg a por is! Ha aurában van rajtad, 
úgy az nem statikus, hanem dinamikus 
jelenség! Ha a Jégpáncélt nézem, akkor itt a 
jégtömb mozog, tehát dinamikus! A rendszer 
megkülönböztet statikus és dinamikus terhelést! 
Így az aura forma jégnek is van ellenállása a 
tárgyakkal szemben, de mozgásánál fogva nem 
lehet teljesen ellenálló! Így kapja meg a 8-as 
SFÉ-t mindkét fegyvertípus ellen! Natúrra, 
mert mozog a páncél is, varázsra, mert a 
mögötte lévő alakját torzítja, s mozgásából 
adódóan kitéríti! Így egyszerűbben lehet 
kezelni, mintha mind a két esetre más és más 
elvet dolgoztam volna ki. 

 
- Varázslatok: Gonzaak gömbje ötletes, 

de mit jelent a „dobás” fogalma, hogyan lehet 
mozgatni? A gömböt nem lehet megsemmisíteni 
mágikus módon? Mi történik akkor, ha erős 
mágikus hatás éri, és nem „ütésre” 
aktivizálódik? (v2.6) 

~ Most Én sem emlékszem, hogy melyik 
feldolgozást küldtem már el neked, de legutóbb 
ott tartottam, hogy könnyű, alig egy kiló, 
pszível és fizikailag is mozgatható. Ellenállása 
mágikus, így E-e van, tehát amúgy ütésálló. 
Varázslatszintű bontása lehetséges. Lassan 
amúgy magától is lebomlik (lásd. leírást)! 

 
- A fagyasztás varázslatok, jégtömb a 

célpont köré a „normál fegyverrel való 
törhetetlenség” elv figyelembevételével nagyon 
durvák. 
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~ Magasabb szinten igen. 
Alacsonyabban meg alig… nem tudom, 
hogy milyen határt kéne neki szabni…   
Ezzel Én sem boldogulok!  

Sajnos, ha valki köré tömböt hoznak 
létre, akkor vajmi kevés esélye lenne rá, 
hogy széttörje! Mellesleg az egyik legjobb 
módja az elemi erő aura, ami 
megrepesztheti a tömböt. Ezt az 
egyszerűség kedvéért elegendő lenne az E-
hez igazítani… Persze lehetne bonyolítani, 
de minek? 

 
- A „Hóesés” 2 Mp igénye talán túl 

alacsony, hiszen tekintélyes mennyiségű 
havat teremt. A „Jégesőnél” az időtartam - 
1 óra/szint - nagyon hosszú, mivel normál 
felhőt „facsar ki” a varázsló. (v2.6) 

~ Igaz! Utánanézek! Nem egy tyű, de 
gyakran használt varázslat, s inkább 
tűzvészek megelőzésére használtam eddig, 
vagy nyomeltűntetésre az első változatnál! 
A jégesőt meg még meghányom-vetem! 

 
- Az „Áthatás” még a 10Mp-os 

korlátozással is igen erős, hiszen bárhol, 
ahol már járt és ott van folyadék, képes 
lenne varázsolni; távolságtól függetlenül. 
Az „Anyagkapu” célterület meghatározása 
is homályos, bárhová nyithat kaput? 37Mp 
itt is kevésnek tűnik. (v2.6) 

~ Azonos az elv! Ha nincs ott víz, úgy 
lőttek a Mp-nak! Persze be lehetne tenni 
egy sikerül-e korlátot %-ra… Ez így jó 
lenne? 60-70% sikeresség + van-e ott 
egyáltalán? 

Már így is drágább, mint egy kapu, 
vagy egy tűzvaris tűzkapus izé! Az is így 
műxik, de azok tovább vannak nyitva, míg 
ez 1 percet áll rendelkezésre és onnantól 
konyec! Mit gondoltál volna 
megváltoztatandónak benne? 

 
- A „Túlcsordulás” esetén a célpont 

nem tud semmit sem tenni a második kör 
után? Ha a célpont mágikus tekintet 
bevetése miatt alakít ki szemkontaktust, 
akkor mi a helyzet? (v2.6) 

~ Jó kérdés!  Mivel csak tisztán a 
leírtak szerint lehet ilyen úton Mp-t nyerni, 

így nem működhet! Ezt akkor bele kell írnom…  
 
- „Fagyhalál”,  „Dermesztés” túl sokat sebez, 

kevés Mp igénye van. (v2.6) 
~ Hogy lehet akkor gyorsan eltenni láb alól 

valakit? Ráejtem a jégtömböt? Ugyan! Nézd meg a 
feltételeit és ha továbbra sem találod reálisnak, úgy 
nyitunk róla egy vitát!  

Ami igaz az igaz! Értem, hogy mire is 
gondoltál! CÉ-vel tényleg brutális! Nagyok kösz a 
figyelmeztetést! (~v2.6) 

 
 - A gólem, illetve szobor test készítés nekem 

túl „mechanikus”, battletech beütésű.  
~ 2 az egyben!  Más is mondta már, de még 

senki sem használta rajtam kívül!  
Így nincs olyan helyzet, hogy szerencsétlen 

kariknak egy kilátástalan várostromba kelljen 
belebocsátkozniuk! Persze ennek azért van feltétele 
is! 

 
- Az elemi mágiába a 4 őselem az alkotó, míg 

az őserő a mozgató. Hol van benne az összekötő és 
összetartó elv? (Az őserő a taszító elv!) Te 
emlegettél egy formázás varázslatot, amiből arra 
következtetek, hogy nálad az összetartás a mágiával 
egyenlő. Mi tartja össze az anyagokban a 4 
őselemet? 

~ Erre a kérdésre már pár éve keresem a 
választ. Nagyon igaz, amit leírtál, s talán éppen ezért 
fogom módosítani az itt használt törhetetlen elemi 
jég képet! 

Én abból indultam ki, hogy az őselem mint a 
mindenek elemi alkotója mindenben benne van. Így 
lett a legkisebb fizikailag is megjelenő alkotó! A 
részecske alatti szerveződés alkotójaként használom. 
Mikrostruktúra önmagában, legkisebb elemi alkotó, 
mely tovább nem bontható. Önmagában nem 
tekinthető anyagi szerveződésűnek, de az anyagi 
síkon ilyen struktúraként jelenik meg. 
Megtapasztalható tulajdonságai alapján nevezték el 
víznek, tűznek, levegőnek, földnek, stb. Persze az 
sem elhanyagolható, hogy éppen ezeket építik fel a 
legnagyobb hányadban ezen elemek. Nagyon sok 
mindenben hasonlítanak ezekre a természetes 
anyagokra, de velük nem azonosak. Pl: a tűz 
táplálóanyag híján is ég. Mindegyik valamiben több, 
mint a természetes! A 4 alkotó elemet a teremtés 
effektus (t.e.) útján magyarázom. Ez egy 
szabályrendszer, mely mindenre kiterjed és 
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mindennek megszabja a lehetőségeit. 
Játéktechnikailag a természeti, biológiai, kémiai, 
fizikai törvényszerűségeket írja le. Ezek minden 
jelenséget kordában tartanak. Ezen kívül általános 
alapelvek közül csak azokat említem meg, melyek a 
világ eme működését befolyásolják: 

Lehetséges a természeti törvényeket 
megkerülni, s a valóságba beavatkozni. Ehhez 
ismerni kell a módszert (mágikus eljárást) és be kell 
fektetni energiát (Mp-t). A t.e-t nem teszi lehetővé, 
hogy a működő rendszerben mágikus eredetű, vagy 
nem erről a síkról származó dolgok tartósan jelen 
legyenek. Minden elmúlik és minden megszűnik 
egyszer. Minden létezőre érvényesülnek a szabályok 
előbb, vagy utóbb. A szabályokat csak ideiglenesen 
lehet megváltoztatni, mert az visszaáll a rendnek 
megfelelően. Ez a visszaállás időben valósul meg, 
míg a hatása térben.  

Ekkor lehetséges a mágiával való beavatkozás, 
és a természeti törvények figyelembe vétele is! 
innentől meg csak tisztázni kell a négy őselem 
természetét és rendjén is lenne az elemi mágia. Kell 
egy formázás. 

Ezen úton szeretnék köszönetet mondani 
azoknak, akik segítették a mű elkészültét. Nem 
gondoltam, hogy ennyire nehéz igazán vállalkozó 
szellemű embereket találni. Sokan vallják magukról, 
hogy igazi szerepjátékosok, de mikor arra kerül a 
sor, hogy most tényleg a rendszerismeretükre és a 
tapasztalatukra hagyatkozva kell egy karaktert, 
viselkedést, varázslatot, vagy fegyvert bírálni már 
képtelenek bármi korrekt véleményt kicsikarni 
magukból! Ez persze úgy hangzik, mintha csak 
kizárólag kóklerek lennének a világon. Hát majdnem 
így van! Minden esetre álljon itt azoknak a neve, 
akik legalább egy „ez hülyeség, mert…”-tel 
segítették az elképzelésem megvalósítását! 

 
A személytelenségi jogtalanság védelmében 

csak nick-et, illetve csak becenevet írok. Miért? 
Mert nem a pénz vezetett! Így ne legyen profitja 
ebből senkinek! 

 
Hát, köszönöm nektek srácok, kik tényleg 

korrekt módon elmondtátok, hogy mi az, ami nem 
stimmel, vagy nem illik bele a világképbe! Andal, 
Bolcsasz, Erik, Gergő! 

És ennyi. 
 

Miért nem írok több embert, akinek 
elküldtem, vagy kikértem a véleményét? Mert 
nem kaptam tőlük semmit cserébe, vagy csak 
üres semmit mondó mellé beszédben 
részesítettek! Sorolhatnám itt a neveket, de 
minek? 

 
Azoktól meg itt és most kérek elnézést, 

kik még most is a véleményezéssel vannak 
elfoglalva és még nem jutottak el odáig, hogy 
elküldjék a tapasztalataikat nekem! 

 
Ez egy kiegészítő kaszt a M.Á.G.U.S. 

rendszeréhez. 
Mindenkinek saját felelősségére ajánlom! 
 
Hogy miről is van itt szó azt nehéz lenne 

két-három mondatban összefoglalni, de 
megpróbálok valami olyat írni ide, ami segíthet 
abban, hogy eldöntsd, hogy eme mű a 
szemetesben, vagy az íróasztal szerepjátékok 
számára fenntartott részébe kerüljön! 

 
Ez valójában egy alkaszt a 

varázshasználók kasztján belül. Célom egy 
olyan hiánypótlás, mely az elemi víz és hideg 
elemeinek mellőzöttsége miatt tátong a 
rendszerben. Azt állítja a könyv, hogy a tüzet 
támadásra, míg a vizet védekezésre használják 
Yneven. Szerintem nem csak! 

Itt egy olyan lehetőséget vetek fel, 
melyben a játékos szabadon válthat stílust, 
kasztot, nevet, foglalkozást akár játék közben 
is! Sok olyan lehetőséget adok a játékos 
kezébe, melyekkel lehet élni és visszaélni is. 
Nem célom a „tápolásnak” nevezett torzszülött 
fogalom alatt értett tevékenységet támogatni, 
hisz az Én célom az egyensúly!  

Szeretnék lehetőséget biztosítani, ha 
korlátozott mértékben is a konstrukciós 
játéknak is. Ezt persze lehetne BattleTech-es 
beütésnek is nevezni, de erről döntsön 
mindenki maga! Lehetőséget adok a 
varázshasználóként a megfelelő 
fegyverforgatásra, vagy az aurán kívülre való 
hatásra is (lásd: Gonzaak gömbje). 
Sokmindenben eltér ugyan a hagyományos, de 
túlragozott mágiarendszertől, s maga a 
problémahelyzetek is igen egyediek eme 
alkaszt kijátszásánál. 
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Lehet elfogadni, szeretni, támogatni 
ezt az elképzelést, s lehet baromságnak, 
rendszertől elrugaszkodottnak, meg sok más 
dolognak nevezni… Ha a gyakorlatban sem 
tudod használni, úgy tényleg hagyd meg 
másnak! 

 
 
 

 
 
 

?.  
Szerző: Qty 

Forrás: ismeretlen (NET) 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

A cikk több részletben, külön 
dokumentumként jelent meg, mágiaterületenként 
csoportosítva. 
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