
 

 

 
 

Kaoraku szerzetes 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A szerzetesek mindenben 
megegyeznek a Második 
Törvénykönyvben leírtakkal. Harcértek, 
Életerő, Képzettségek, Különleges 
képes.) Képességeik kidobásánál a 
Benignius-rendi szerzetest vegyük 
alapul. A fő fegyverük rendjüktől függ, 
de mindig harcművész fegyver. 

Képzettségek 

Az általános ismertetésben 
lévőkön kívül 

 
Képzettség Fok/% 
Harcművész stílus * Af 
Belharc Af 
Erdőjárás Af 
Futás Af 
Legendaismeret Af 

 
További szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
3. Harcművész stílus * Af 
4. Futás Mf 
4. Erdőjárás Af 
5. Herbalizmus Af 
6. Időjóslás Af 

 
 
* Minden szerzetes egy rendjenek 

megfelelő stílust használ. Ezek a 
harcművészeti stílusok közül valók. 
 

Különleges képességek 

Ismerik az alul leírt varázslatokat 
és az Asztrális örvény az ott leírt 
módon jön létre.  

Akkor nézzük Kaoraku 
papjainak speciális varázslatait: 

Érzékelhetetlenség 

Szféra: Lélek, Természet 
Mana pont: 15 
Erősség: 5 (5 Mp/E)  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Hatásában tökéletesen 
megegyezik a Slan azonos nevű Pszi 
diszciplínával. 

Jelentéktelenség 

Szféra: Lélek, Természet 
Mana pont: 10 
Erősség: 5 (2 Mp/E)  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör/szint 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Hatásában tökéletesen 
megegyezik a Slan azonos nevű Pszi 
diszciplínával. 
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Levitáció 

Szféra: Lélek, Természet 
Mana pont: 3 
Erősség: 50  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Hatásában tökéletesen megegyezik a Slan 
azonos nevű Pszi diszciplínával. Kivéve hogy az 
időtartam közben eldönthető de maximum 12 óra. 
Bizonyos gondok azért akadnak, a megszakítás 
elhatározásától számított 1 perc múlva lesz csak éber 
állapotban. A varázslat időtartama alatt a pap 
istenéhez válik hasonlatossá fókuszálhatja 
gondolatait, nem foglalják le az anyagi test korlátai. 
Minden lélekre ható varázslat csak akkor hat ha 
nagyobb E-je a varázslat E-jénél. (erősíthető 
duplázással, a pajzsok ez után vannak) 

Asztrális örvény 

Szféra: Lélek 
Mana pont: 60 
Erősség: 10 + spec  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: 50 + E láb 
Mágiaellenállás: mentális vagy asztrális  

A varázslat egy nagyon speciális felhasználási 
formája a mágikus energiáknak. Egyesek a „Sárkány 
Szavának” nevezik ami sokat elárul a hatásról. A 
papok csak nagyon ritkán alkalmazzák mert sok 
utóhatása érezhető. A varázslat csak az asztrál vagy 
mentálsíkon hat, ezt a mágiahasználó dönti el. 
Mindkét esetben egy örvényszerű lökéshullám indul 
ki a paptól, aminek hatótávolsága fent látható, ezt 1 
szegmens alatt éri el, és 1 körig marad itt. A hatás 
nagyon változó, a használó egy viszonylagos 
becslést adhat ennek típusáról, de mindig a KM dönt 

a kérdésben. Ilyennek lehetnek: félelem a 
paptól, bénítás, gyűlölet egymás ellen stb. (De 
csak negatív érzelmek lehetnek!) Ezek 
hatóideje változó, általában 10-60 perc a 
hatástól függően. A paptól 2 mérföldes 
körzetben levő összes Membrán jelzi a 
varázslatot. (Irány nem érezhető) Az erősség a 
következőképpen számolható ki: 

• Mana-pont 2E 
• Pszi-pont 4E 
• Fp 3E 

Minden szellemi és testi energiát 
felhasznál a varázslat, a mana pontokból a 
maradékot, így a pap összeesik ájultan. 

A varázslat nem hat a papra, de a káros 
utóhatások csak a papon jelentkeznek, két napig 
mind az Asztrálja, mind az Akaratereje 2-vel 
csökken, Pszi és Mana - pontjainak csak 
negyedét tudja használni. Ezt a varázslatot a 
halálán levő pap is aktivizálhatja ekkor a 
varázslat alap mana pontját Ép-ből fedezi, ez a 
pap minden életenergiáját felhasználja, tehát a 
pap minden esetben meghal. 

 
 
 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: ismeretlen (NET) 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
A cikk szinte teljesen megegyezik Krisz 

Kaoraku pap és szerzetes című írásával, ami a 
MAGUS-Site G-portal olcdalon jelent meg. 
Csuoán a néhány apró eltérés miatt szerepl ez a 
mű itt külön cikként. 
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