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MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

időpontokban hajthatók végre amelyek 
nagyon ritkán ismétlődnek meg 
(minimum 1 év). Ha a rituálét 
megzavarják, akkor a démoni urak az 
alkut megszegettnek tekintik és 
magukhoz ragadják a 
boszorkánymester lelkét (a teste porrá 
omlik). Ugyanez történik ha az áldozat 
nem ártatlan. Az orkokon kívül 
bármely értelmes faj egyedei 
feláldozhatóak. 

Szentségtelen oltárkő 

Mana pont: 35 
Erősség: 50  
Varázslás ideje: 1 óra (éjfélkor) 
Időtartam: maradandó 
Kellékek költsége: 5 arany  

A boszorkánymester egy kőből 
faragott oltárra varázsol. Szükséges 
egy csecsemő friss vére és 1 Max Ép a 
boszorkánymestertől. A kőtömb 
megfeketedik, csak a felületén 
megjelenő rajzolatok maradnak 
vörösek a vértől. Évente egyszer 
Darton tercének első napján. Ez 
minden rituáléhoz szükséges! 
 

„Mind, ki emberáldozatokkal 
keresi a sötét istenek kegyeit, halállal 

büntetendő...” 
Részlet a Pyarroni paktumból 

 
„Nevetséges próbálkozás, 

nevetséges istenek szolgáitól. Hisz be 
kell bizonyítanunk érdemességünk az 

Úrnő előtt, és van e nagyobb dicsőség 
mint egy másik ember legyőzése?” 

Erioni Orwella főpapnő  
 
Az emberáldozatnak két fajtája 

van: 

A papi áldozat 

Ezzel hívja fel magára a pap istene 
figyelmét. E nélkül mágikus hatalma 
elapadna. A másik lehetőség, hogy a pap 
az isten egy nagy ellenlábasát áldozza 
fel (pl.: az ellenséges vallás főpapját). 
Az ilyen áldozatok nem túlzottan 
kötöttek, általában egy ima is elég, hogy 
az isten felfigyeljen szolgájára. Az 
emberáldozatokat azonban nem minden 
isten tartja kívánatosnak! 

A boszorkánymesteri áldozat 

Ezek nagy része a Crantai időkből 
maradt ránk, és inkább rituális alkunak 
fogható fel. A boszorkánymesterek a 
külső síkok hatalmasságaival kötnek 
„szerződést”, ezáltal nyernek hatalmat 
cserébe az ártatlan (csecsemő v. szűz) 
lélekért. Jellemző az is, hogy ezek az 
egyezmények csak bizonyos  
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Fiatalság 

Mana pont: 45 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 óra (éjfélkor) 
Időtartam: maradandó 
Kellékek költsége: 10 arany 

A boszorkánymester az áldozatot az oltárra 
fekteti, aki a rituálé végére múmiaszerűvé aszalódik 
(természetesen meghal). A varázslatot végrehajtó 
személy annyi évet fiatalodik, ahányszor tíz év az 
áldozatot a fiatalkortól elválasztotta (pl.: egy 2 éves 
kisgyereket áldoz fel a boszorkánymester és 1 évet 
fiatalodik). A boszorkánymester nem fiatalodik meg 
igazán, csak átirányítja az Életerőt. Ennek 
következménye, hogy vonásai megváltoznak 
hasonlatossá válik ahhoz a személyhez aki a 
gyermek lett volna, ha felnő. A harmadik alkalomra 
már teljesen felismerhetetlenné válik korábbi 
ismerősei számára. A királyi vérből származó 
gyermek kétszeres hatásfokot biztosít (pl.: ha a 
fentebb említett gyermek királyi eredetű lett volna, 
akkor a boszorkánymesterünk két évet fiatalodott 
volna). 

Halálsikoly 

Mana pont: 60 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 1 óra (éjfélkor) 
Időtartam: speciális 
Kellékek költsége: 20 arany 

A varázslathoz 14 évnél idősebb áldozat 
szükséges, akit meg kell fosztani a sikítás 
lehetőségétől (hangszálak elvágása vagy egyszerű 
szájbefogás). Az áldozat az egy óra alatt átéli szinte 
az összes elképzelhető fizikai gyötrelmet és végül 
porrá válik, kivéve a koponyáját, amely 
megfeketedve megmarad. Ha a boszorkánymester 
kezében tartja a koponyát és kimondja az áldozat 
keresztnevét, akkor a fej kitátja szájat és fájdalmát a 
világ tudtára adja. 500 méteren belül mindenki 
Asztrál próbát köteles dobni. Siker esetén csak 6 
körre, sikertelenség esetén k6*10 körre mindenki 
tehetetlenné válik (sírva térdre borulnak). Mikor 
sikerül lerázniuk a hatást tisztában lesznek vele, 
hogy a boszorkánymester okozta ezt a szenvedést és 
minden valószínűség szerint gyűlölni fogják és akár 

a világ végére is követik, hogy megbosszulják 
az áldozatot. A koponya ezek után porrá omlik, 
és a lélek megszabadul a gyötrelmektől 
(folytatja útját a lélekvándorlásban). A 
varázslat a boszorkánymesterre is hat (ő -2-vel 
dob és ha elrontja, akkor megőrül) kivéve ha az 
nem áldozott fel 1 max Ép-t a rituálé során. 
Csak 5 évente alkalmazható a Sikolyok 
hónapjának utolsó napján. 

Kapu a sötétségbe 

Mana pont: 90 
Varázslás ideje: 6 óra (éjfélre kell 

befejeződnie) 
A boszorkánymester felrajzol a saját 

vérével (1 Max Ép) egy pentagrammát, aminek 
közepében az oltár áll. Minden csúcsába kell 
egy ártatlan áldozat, az oltárra pedig egy királyi 
vérrel rendelkező gyermek szükséges. A rituálé 
minden órájában meg kell ölni az egyik 
szerencsétlent, míg végül az utolsó órában az 
oltáron lévő is kileheli a lelkét. Ekkor az oltár 
kettéreped és alatta egy sötét kapu nyílik az 
egyik démoni síkra. A kapuból démonok törnek 
elő(3k10) amelyek sikeres Akaraterő-próba 
esetén követik a boszorkánymester parancsait 
hajnalig. Ha a próba sikertelen, akkor idézőjük 
lesz az első áldozatuk. Csak tízévente lehet 
végrehajtani, változó időpontokban. 

 
FIGYELEM! A fent leírt dolgok 

elsősorban mesélőknek szólnak! Ha egy játékos 
mindenáron ilyen gonosz dolgokat akar 
csinálni, akkor először is meg kell szereznie 
valahonnan a tudást (csak ódon könyvekben 
találhatóak meg, és még azokban sem mindig 
pontosan, tehát 5-50% esélye van, hogy a 
rituálé hibás és a lelke egy démonúr kezébe 
kerül), és meg kell tanulnia (15 kp) a bonyolult 
rítusokat 

 
?.  

Szerző: ismeretlen 
Forrás: ismeretlen 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
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