
 

 

 
 

Elemi mágus 
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Specializáció 

Az elemi mágia fogásait űzik ezek 
a népek. Az igazi elemi mágusok szinte 
mind előnyben részesítik a gyakorlati 
mágiát. Könnyű megismerni őket hiszen 
általában hamar elkezdenek vonzódni az 
elemi mágia egyik fajtájához, és 
jellemük, de előbb-utóbb küllemük az 
adott elemhez hasonul. Az 5 
specializáció: 

Tüzek mesterei 

A tüzesek. tűzmágusnak, 
tűzvarázslónak nem nevezik magukat, 
az túl lealacsonyítónak tartanák. Sogron 
hiveit nem tisztelik, ügyeskedő 
papoknak érzik őket akik azt hiszik 
okosak. Dinamikus, lobbanékony 
emberek de sokat bírnak , ez fémjelezi a 
varázslási rítust is.Asztráljukat 3K6-tal 
dobják(+kf), viszont az állóképességet 
K6+12-vel. Botjuk ördögfa bot, ami 
képes 1E-s tüzet gyújtani napi 1-szer 

Vízmágus 

Nyugodt ,ám mindig tettre kész 
emberek, rendkívül ügyesek. A 
varázslási rítus lassú, mégis dinamikus. 

Ake:+1.Butjuk fehérfa bot ami a 
hordozóját megvédi a szomjhaláltól. 
 

Földmágus 

Általában békés szelíd emberek 
ám nme ritka köztük a gonosz sötét 
jellem sem.A káosz NEM kerülhet 
jellemükbe. Varázslás közben stabil 
állások, lassú erővel telített mozgás és 
mély hang jellemző rájuk. Elemi 
mágia űzése közben SEMMILYEN 
fizikális behatás nem zavarja meg a 
mágiát. Botjuk barna-drakkfa ami napi 
K6 körre 

1 Sfé-s védelmet biztosít.  

Szél-, avagy légmesterek 

Aktív, változékony hangulatú 
emberek. Rendkívűl gyors, dinamikus 
a varázslásuk és közben susogó 
mormolást hallatnak. Áll:-1(min 
3)Gyors:+1.Botjuk zsengelevelű 
selyemfából készül és 1E-s 
telekinézisszerű szelet kelt K6 körig 
naponta.  

Fizikai adeptusok 

Ők az elemi erőre koncentrált 
varázstudók. Meglehetősen fura 
emberek, ahány annyi féle. A varázslás 
rítus a mágia képére hasonlít. 
Áll+1,Aszt-1, de 17-től KF!!!. Acél-
drakkfa botjuk 2E-s napi elemi erőt ad. 
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Képzettségek 

 
Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (fi) Af 
Ökölharc (t) (fő) Af 
Pajzshasználat (kis) (fi) (sz) Af 
Pszi (kyr) (v) Af 
Nyelvismeret Af 5,4 
Ősi nyelv Af 
Írás/olvasás Af 
Legendaismeret Af 
Történelemismeret Af 
Hajózás (vitorlás) (sz) Af 
Úszás (v) Af 
Geológia (szakma) (fö) Af 
Időjóslás Af 
 
Fi: Csak fizikai adeptusok 
T: Csak tűzmesterek 
Fö: Csak földmágus 
Sz: Csak szélmester 
V: Csak vízmágus 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Alkímia Af 
4. Saját képzettség Mf 

6. Legendaismeret v. 
Történelemismeret Mf 

 

Új mozaik 

Elemmel feltöltés 

Típus: elemi-, anyagmágia 
Mana pont: 2 x E x hatásfok 
Sebzés: speciális 
Erősség: lásd a leírást  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: Tsz kör 

E mozaik segítségével a varázsló egy tárgyat 
(de akár élő testet is) egy elem lényegével tölthet fel, 
ami eztán az elem jellemzőivel bírhat (1E max. 
50kg-t bír, 1mp/e: csak a tetszőleges hatás érv): 

Elemi erő Tűz Víz Föld Szél 
A varázs kiváló harcivarázs. 2 Hf-enként 

K6sp Mint tűz, de 10-es 2 sfé/hf 5. hf-től légies, 
hf-enként. A tárgy sugározza az elemi 10 hf-
légies addig en folyékony. 2mgt/hf súlyosztás 
(hf1-súly/2) erőt, a test pedig védett átmenet. 
(1sfé/hf) 2E sötét/ 5.-1es légies 7.-2es 9.-3as 
pusztító géppé válik. Hf +3Té, +2Ké, +1sp v. 
sfé /hatásfok.(1-10) 

Különleges képesség 

Ezek az emberek a formázás 
mesterei:1mp-ért (/E!) bármilyen formát bírnak 
létrehozni. 

Az elemre specializált varázslók a saját 
elemükre 1E-ig immuninsak, de ellentétes elem 
1E-vel többet ér!  

Mágiahasználat 

Az elemi mágusok az elemi mágia 
fogásait 1MP-tal olcsóbban használják. A 
konkrét elemre specializált használók saját 
elemüket fele ,többi elemet alap ,a sajátjával 
ellentétes elemet pedig kétszeres MP-ért 
használják. Ezenkívül képesek felírni zóna 
varázsjelüket. Megtanulhatják még az eddig 
nem tanult legkisebb időtartam, és/vagy 
távolság növelő mágiát, valamint a kisugárzó 
var. jel felírását 2 KP az időzítés nevű mozaikot 
4 KP kifizetésével. Minden egyéb mozaik 7 
KP-ba kerül. 
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Szerző: Conerias 
Forrás: ismeretlen (NET) 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
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