
 

 

 
 

Varázslói specializációk 
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A specializációk nem szüntetik 
meg az Első Törvénykönyvben leírt 
Varázsló kasztot, csupán annak 
lehetséges változatait jelentik. Tehát a 
játékos továbbra is választhatja az 
eredeti Varázslót, az itt leírt 
specializációk viszont egyes területeken 
nagyobb hatalmat kínálnak, amellett, 
hogy más területeket elhanyagolnak. A 
specializáció nevében szereplő „mágus” 
szó korántsem jelenti azt, hogy a 
mágusok szintjén használnák a mágiát, 
csak a névben van jelen. Ez alól egyedül 
a Mágus alkaszt kivétel.  

Anyagmágus  

Használt mozaikok: Elemi Mágia, 
Természetes anyagok Mágiája, 
Időmágia, Egyéb mágikus módszerek, 
Zóna Varázsjel, Változás Varázsjel, 
Változás Bélyeg 3 Mp-ért teremthetnek 
1E őselemet, 1 kg I., ½ kg II., vagy 1 g 
III. anyagcsoportba tartozó anyagot az 
Őselem teremtése illetve a Teremtés 
mozaikokkal.  

Minden anyagmágikus mozaik 
időtartamához +1 kör járul.  

6. TSz-től szintenként egy új 
anyagmágikus mozaikot képesek 
alkotni, ezt másoknak továbbadni nem 
képesek.  
 

Asztrálmágus  

Használt mozaikok: 
Asztrálmágia, Időmágia, Szimpatikus 
Mágia, Egyéb mágikus módszerek, 
Zóna Varázsjel, Asztrálbélyeg, 
Asztrálszimbólum. 

Asztrálmágia használatakor az 
alap Mp-ért kétszeres erősségű vagy 
időtartamú mozaik jön létre. A további 
erősítés már normálisan történik. 

Szimpatikus mágiát 2/3 
mennyiségű Mp-ért alkalmazhatnak.  

7. TSz-től szintenként egy új 
asztrálmágikus mozaikot képesek 
alkotni, ezt másoknak továbbadni nem 
képesek.  

1. TSz-en megkapják az 
Emberismeret képzettség Af-át, 5. 
TSz-en pedig a mesterfokot.  

Mentálmágus  

Használt mozaikok: 
Mentálmágia, Időmágia, Szimpatikus 
Mágia, Egyéb mágikus 
módszerek,Zóna Varázsjel, 
Mentálbélyeg, Mentálszimbólum. 

Mentálmágia használatakor az 
alap Mp-ért kétszeres erősségű vagy 
időtartamú mozaik jön létre. A további 
erősítés már normálisan történik. 
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Szimpatikus mágiát 2/3 mennyiségű Mp-ért 
alkalmazhatnak. 

7. TSz-től szintenként egy új mentálmágikus 
mozaikot képesek alkotni, ezt másoknak továbbadni 
nem képesek.  

1. TSz-en megkapják az Emberismeret 
képzettség Af-át, 5. TSz-en pedig a mesterfokot. 

Nekromanta  

Használt mozaikok: Nekromancia, Jelmágia 
(kivéve Asztrálszimbólum, Asztrálbélyeg, 
Mentálszimbólum, Mentálbélyeg, Változás 
Varázsjel, Változás Bélyeg), Egyéb mágikus 
módszerek.  

Az idéző litániák és pentagrammák 
szintenként 1 Mp-tal kevesebbe kerülnek (minimum 
1).  

8. TSz-től a Védő Varázskört 2/3-os Mp-
költséggel rajzolhatják fel. 

1. TSz-en megkapják a Demonológia Af-át, 7. 
TSz-en pedig a mesterfokot.  

Jelmágus  

Használt mozaikok: Jelmágia (kivéve 
Asztrálszimbólum, Asztrálbélyeg, 
Mentálszimbólum, Mentálbélyeg), Térmágia, Egyéb 
mágikus módszerek a Végrehajtó Varázskör 
tanulásáért nem kell Kp-t fizetniük. 

Minden jelmágikus rajzolat létrehozatala 
szintenként 2 Mp-tal kevesebbe kerül (minimum 1).  

7. TSz-től szintenként egy új jelmágikus 
mozaikot képesek alkotni, ezt nem taníthatják 
másoknak.  

1. TSz-en megkapják a Rúnamágia 
mesterfokát.  

Mágus  

Szigorúan csak NJK-k lehetnek!  
Minimum 12. TSz-ű varázslók használt 

mozaikok: összes mágiaforma  
egy választott mágiatípust fele annyi Mp-ért 
használhatnak (felfelé kerekítve), ez az 
erősítésre is vonatkozik  

Egy választott mágiatípust fele annyi idő 
alatt hozhatnak létre (felfelé kerekítve)  
drágakőmágia Mf  
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Szerző: ismeretlen 

Forrás: Ismeretlen (NET) 
Szerkesztette: Magyar Gergely 
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