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Figyelem! A fémvértek SFÉ- je 
nem levonódik a sebzésből, hanem 
ahhoz hozzáadódik (ez alól a 
mágikussá tett vértek - tehát nem a 
már eleve mágikusak, ilyen az 
abbitacél és mithrill- kivételek). A 
bőrvértek ugyanúgy védenek, a vastag 
ruházat (bunda, többrétegű ruha 
mondjuk télen) -1-es sebzést jelenthet. 
A vérteket nem rongálja.  

15 E után a ruhák lángra 
lobbannak. Emberek, állatok és szívvel 
rendelkező, nem mágikus lények 
esetében minden tíz Fp ebből 
származó elvesztése plusz 1 Ép 
elvesztését eredményezi (ezalá a 
szabály alá tartozik viszont a Ginsour - 
lásd Bestiárium - is, ami ugyan 
mágikus szervekkel bír, de Ynev 
anyagi élővilágának része, így az Ép- 
sebzés jelentkezik).  

Új formázások:  
Harci formázások - a 

következőkben olyan formázásokról 
szólok, melyek különlegesek és 
titkosnak nevezhetőek. Ugyan nem 
csak Doranban oktatják, de ritka és 
drága az efféle tudás megszerzésére 
irányuló lehetőség. Ezekkel a 
formázásokkal a varázsló harcolhat, de 
egyszerre csak szintje/2 számút 
irányíthat, a többi addig lebeg (egy 
„családot” alkotnak, így az nem 
számít, hogy csillagot, vagy pengét 
teremt a varázsló, összegzés után 
akkor is kettő van és irányítani  

Új elemi varázslatok  

Villámvarázs 

Mana pont: 7 
Erősség: 1 
Sebzés: K10  
Időtartam: lásd formázások 
Elsajátítása: 3 Kp és csak Doranban 

oktatják  
Az erős hasonlóságot mutat a 

boszorkánymesteri varázslatokhoz 
tartozó Villámvarázs nevű varázslathoz. 
Eltér tőle tökéletességében, mert 
ellentétben azzal ez nem visz oda nem 
tartozó energiát a környezetbe, hiszen a 
varázsló azt onnan nyeri, nem a Hatalom 
italából (lásd Boszorkány/- mesteri 
mágia, ill. Varázstárgyak - 
Varázsitalok). Ez a villámok konkrét 
hívása, megjelenésében és hatásában 
szinte egyezik az előzőleg már említett 
mágiaformával. Hatásait tekintve úgy 
formázandó, mint egy őselemet, így nem 
lehet anyaga kupolának. K10-et sebez 
célpontjának (avagy nem neki), de 
mindenféle védelem, energiabeli 
mivoltának köszönhetően véd ellene, de 
az elemi erőt leszámítva. A villám 
Erőssége 2x-nek számít minden elemi és 
paraelemi védelem (támadás) ellen. Az 
elemi erővel úgy viselkedik, mint az 
Őstűz és az Ősvíz egymással. Nem 
történhet meg, hogy mivel energiáról 
van szó Mp-ként beépül az ellenséges 
varázslatba!  
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mindkettőt együtt csak egy legalább 4.szinzű 
varázsló tudja).  

A harcban formázások értékei a következők:  
 

 Ké Té Vé 
Csillag +50 +20 +70 
Oszlop +30 +30 +0 
Penge +15 +25 +40 

 
A fenti értékekhez még hozzájönnek a 

varázsló megfelelő harci értékei.  

Csillag 

Időtartam: 4 kör 
Elsajátítása: 1   

Ez a formázás az adott elem/paraelem egy 
max. 10*10 mm-es gömbbe való koncentrálását 
jelenti. A gömbbel a létrehozója támadhat (és 
körönként 120m-t tehet meg), akkor ő maga 
harcolhat, ám pszit nem használhat(!). Ha a varázsló 
nem látja a „csillagot” az nem oszlik szét, csak nem 
mozdul. A csillagot az ellentétes elem 
gyengíti/kioltja, mágikus fegyver csak annyiban hat 
rá, mint más formázások esetén (azaz sehogy).  

Oszlop 

Időtartam: 2 kör 
Elsajátítása: 1  

Ez a formázás nem csak paraelemekkel 
működik, hanem őselemekkel is. Az oszlop egy 
max. 0.5m-es átmérőjű rúdként jelenik meg (kisebb 
lehet), melynek elhelyezkedése mindig merőleges a 
horizontra. Magasság bármekkora lehet, de az 
erősség egyenletesen oszlik el. Pl.: egy varázsló 
teremt egy 8E-s tűzoszlopot. Sebzése 1m-es 
magasság esetén 8k6. De ő úgy dönt, hogy növeli a 
méretet, egészen 4m-ig, így az oszlop már csak 8:4 = 
2K6-ot sebez.  

Nem egész eredmény esetén lefelé kerekítünk 
(5:3 is és 5:4 is 1).  

Az oszlop körönként 90 m-t tehet meg. A 
varázsló támadhat az oszloppal (FIGYELEM! a 
varázsló koncentrál, így harcolhat, de pszi 
képességeit nem használhatja). Támadható az 
ellentétes elemmel. Mágikus fegyverek 
esetében az érvényes rá, ami más formázásnál.  

Penge 

Időtartam: 3 kör 
Elsajátítása: 1   

A kard egy különleges változata. A 
varázsló nem egy kardot övez a teremtett 
elemmel (paraelemmel), hanem egy pengét hoz 
létre a levegőben. Ezt 70m/körrel mozgathatja, 
valamint harcolhat, akkor is, ha harcol 
pengékkel, de pszijét nem használhatja.  

 
Az imént felsorolt formázások és 

mágiaformák titkosak ezért elsajátításuk 
képzettségpontokba kerül.  

 
Niak Mada’e ordani tűzvarázsló „A 

mágia mibenlétéről”c. művéből összeállította: 
 
 
 

 
?.  

Szerző: Tóth Attila 
Forrás: ismeretlen 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

A cikk felhasználásra került a Varázslói 
varázslatok (ismeretlen szerző, Atlantisz) 
cikkhez, eredeti szerző vagy forrás megjelölése 
nélkül. 
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