
 

 

 
  

Druida mágia 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Gyógyítás 

A varázslat teljesen megegyezik 
a papok azonos nevű varázslatával. 
Ezzel a varázslattal képes növényeket 
is kigyógyítani betegségeikből. 
Játéktechnikailag ugyanúgy kell 
gyógyítani a növények betegségei 
mintha embert gyógyítana. 

Gyógyító szellő 

Megegyezik a gyógyítás 
varázslattal csak ez mindenkin, 
gyógyít (a mindenkibe az ellenfél is 
beletartozik) aki a Druidától 10 láb 
távolságra van. A Mp értéke 2×-es. A 
varázslat hatására gyenge szellő 
támad, ami a természetben fellelhető 
élet princípiumával gyógyít. Ezzel 
csak Fp-k és Ép-k gyógyíthatók. 

Állati érzékek 

Mana pont: 8 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: Tsz. perc  

A Druida mikor elmondja ezt a 
varázslatot akkor a mágikus szavak, 
közé beilleszti egy állat nevét Óelf 
nyelven, és mikor befejezi a mágiát 
akkor az időtartam lejártig rendelkezni 
fog a megnevezett állat érzékeivel. Ha 
sas, akkor jól fog látni, de szaglása 
romlik, etc. 
 

Alapmágia 
Itt megtalálhatók a legalapabb és 

legszükségesebb mágiák. 

Áldás 

Szinte mindenben megegyezik a 
papi mágiában leírtakkal. De itt csak 
annyi a megkötés, hogy az alany nem 
lehet Aquir vagy Halál jellemű. 

Állatismeret 

Mana pont: 7 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 13 szegmens 
Időtartam: egyszeri  

Ezzel a varázslattal képes mindent 
megtudni az állatról melyet lát. Ez 
annyit tesz, hogy megtudhat a Km-től 1 
jellemzőt. Az erősséget lehet növelni 3 
Mp-al és minden +E-vel megtudhat +1 
dolgot az állatról. 

Bestiaismeret 

Mana pont: 7 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: egyszeri  

Ugyan az, mint az előbbi varázslat 
csak itt nem egy állatról, hanem egy 
bestiáról tudhat meg tulajdonságokat. 
De itt túl kell ütni őket mentálisan. Az E 
növeléséhez 1 Mp-ot kell áldozni, de a 
megszerezhető információ / 
tulajdonságért itt is +3Mp. 
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Természeti mágia 
Mágiájának ezzel a formájával a Természetet, 

magát képes befolyásolni és a Természeti erőknek is 
képes lesz, parancsolni valamilyen mértékben. 

Használhatja a következő varázslatokat más 
kasztok varázslataiból (ez nem BM-i vagy papi 
mágia csak annak felel meg): 

Papi mágia (nekik csak a varázsigét kell 
kimondaniuk) 

• Csend 
• Láthatatlanság evilági lények előtt 
• Vízfakasztás 
• Égi szekér 
• Köd felidézése 
• Természeti lények megidézése* 
• Elemi lények szólítása 
• Engedelmesség-állatok, növények* 
• Természet megidézése* 
• Vadak szólítása* 
• Vihar 
• Vízlélegzés 
• Földrengés 
• Őselemek felidézése 

Boszorkánymesteri mágia 

• Természeti mágia 

Sámánmágia (Az Fp-k helyett ő plusz 
manát kell leköltenie) 

• Termékenység 
• Madárszem 
• Természeti mágia (ha van azonos a 

BM-i vagy Papi mágiánál leírtak 
egyikével, akkor a BM-i vagy a Papi 
működik) 

*a varázslatok hatóideje másfélszerese az 
ETK-ban foglaltaknak, és a Mp érték is 10%-al 
kevesebb. Ez az állatokkal és a növényekkel 
kialakított bensőséges kapcsolat miatt van 

 
 
 

Fal a semmiből 

Mana pont: 10 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 2 kör/Tsz 
Sebzés: -  

Egy 2×2 láb méretű fal csapódik fel a 
földből, mint egy csapóajtó. (10 cm vastag 
hiánya megmutatkozik a fal mögött. 
Kétféleképpen szokták felhasználni: 
Meggátolnak valakit a rohamban, vagy ha 
éppen az alatta levő föld (áldozat alatt) csap fel 
akkor azt elrepít 3-4 lábra, és az illető sebződik 
1k6 Sp-t. 

Ketrec 

Mana pont: 20 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 2 kör/Tsz 
Sebzés: -  

Az alany körül (vagy akár maga a Druida 
körül) megjelenik egy 2×2×2 láb méretű ketrec 
kőből melyet, ha valaki szét akar verni az 
időtartam lejárta előtt, akkor 180 stp-t kell 
leütnie rajta. A könnyebb fegyverek 
kicsorbulnak rajta, azt, hogy milyen fegyverek 
azt a Km-re bízom. 

De a rövid kard és az annál gyengébbek 
mindenféleképpen. 

Tábortűz 

Mana pont: 5 
Erősség: 1 (Ez a varázslat E-je, nem a tűzé) 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 óra 
Sebzés: -  

Ezzel a Druida egy tábortüzet tud 
teremteni mely 1 órán keresztül ég, de 3 Mp-
onként növelhető az időtartam 1 órával, és a tűz 
E-je 5 Mp-onként 1-el. Ehhez a tűzhöz nem kell 
semmi fa, mert elemi tűz (habár ellent mond az 
egyetemes mágiaelméletnek, de ez is az 
óidőkből maradt fenn) csak az kell, hogy kővel 
körbekerítsenek egy megfelelő területet a 
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tábortűznek (0,5 láb átmérőjű kör elég), 
mert különben leégne az erdő, vagy a 
terület. 

Ligetszentelés 

Mana pont: 76 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 nap 
Időtartam: végleges  

A varázslattal felszentelhetnek egy 
ligetet melyben az állatok védelmet, 
találnak. Ha egy élőlény (ez legyen akár 
állat, Elf, etc) rossz szándékkal lép be vagy 
már bent van (akármilyen rég) és megfordul 
valami gyilkolással vagy az Élettel, 
jellemmel nem összefüggésbe hozható 
gondolat a liget kiveti magából. Szó szerint 
kidobja magából és a ligeten, kívülre repül 
1k6+6 lábig. Ez szent helynek minősül, 
ahol 1 kör alatt teljesen fel tudja tölteni Mp-
okkal az elméjét, illetve a Sólyomasszony 
szolgái is képesek regenerálódni, mert ők 
majdnem, hogy teljesen ugyanúgy 
viszonyulnak a természethez, mint ők. Ezt a 
varázslatot (egy-két kivétellel) csak akkor 
alkalmazza a Druida, ha letelepszik, sosem 
fog csak úgy teremtgetni szent ligeteket, az 
is előfordul, hogy több idősebb druida él 
egy ligeten belül, ezek már tanítványt sem 
vállalnak és maximum 3 fő, marad meg 
egymás mellett. 

A ceremónia úgy zajlik, hogy a 
Druida kijelöli a megszentelni kívánt 
területet. A terület határán elkezd 
körbejárkálni lassú monoton, csúsztatott 
sétával egy napon keresztül járja így körbe 
a ligetet. A nap lejártával a séta gyorsasága 
lassan elkezd növekedni, és a Druida elkezd 
lassan befelé haladni a liget közepe felé. 
Mikor eléri a közepét, leül, és meditálni 
kezd, kezeit égnek tartva, a második nap 
végére egy Uscajha fa kezd kinőni a Druida 
testéből, és a harmadik nap végére teljesen 
kifejlett lesz. A Negyedik napon a Druida 
kiválik az Uscajha fából, és a tövében 
elkezdi egy Nardael segítségét kérni. 
Melyet meg is kap a szertartás végére, 
minek hatására a ligetet birtokba veszi egy 

Nardael. Ettől a pillanattól kezdve a liget „ura” a 
Nardael és a Druida. 

Amennyiben a ligetet több Druida lakja akkor 
az Uscajha fák száma megegyezik a Druidák 
számával, de akkor is csak egy Nardael fogja lakni a 
ligetet, természetesen az ereje a Druidák számával 
arányosan nő (hogy mennyire azt a Km fantáziájára 
bízom). 

Kert 

Mana pont: 10 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: K6x 10 perc 
Időtartam: végleges  

Ha elmondja a varázslatot a Druida, akkor az 
általa kijelölt maximum 2×(Tsz×Tsz)-ü láb területen 
megalkothat egy virágoskertet egyfajta virágokból 
(pl.: Tulipán). Ennek nem, muszáj téglalap vagy 
négyzet alakúnak lennie csak a területe lesz ennyi. 

Minden új fajhoz a kertben +5 Mp kell 
áldozni. 

Támadó varázslatok 

Dárda 

Mana pont: 5 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Sebzés: K10  

Ezzel a varázslattal egy fa dárdát teremt mely 
az előrenyújtott két kezéből csap ki igen nagy erővel 
(+15 TÉ). 1E erősítéshez 5 MP befektetés 
szükségeltetik mellyel +1k10 sp sebez. Ezzel nem a 
dárda nagysága nő, hanem az azt kilökő elemi erő 
ereje. Ezzel a varázslattal sebzett minden 10 sp után 
az áldozat sebződik 1 Ép-t. 

Faltörő kos 

Mana pont: 10 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Sebzés: K10  

Ez szinte mindennel megegyezik a Dárda nevű 
varázslattal (ez a mérete miatt +20 TÉ-t kapnak), 
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azzal a kivétellel, hogy ez egy vastagabb rúd, és ha 
ezzel el találnak valakit a köteles annyi mínusszal 
erőpróbát tenni amennyi a Faltörő kos E-je. 

5 Mp-onként erősíthető 1E-vel és a sebzés E-
nként nő 1k10-el. 

Minden elszenvedett 10 Fp után egy Ép-t is 
veszt az áldozat. 

Fagycsóva 

Mana pont: 5 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Sebzés: K6  

Az előretartott kézéből egy fagyos csóva csap 
ki mely 1 kör alatt fejti ki sebzését. Minden 6 sp 
után az áldozatnak romlanak 1-el a harcértékei. 

A varázslat 1 E-vel való erősítéséhez 5 Mp-ot 
kell áldozni és ezzel a sebzés is nő 1k6-al. 

Tüskék 

Mana pont: 9 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Sebzés: K2  

A varázslat hatására 2k10 fatüske csap ki a 
Druida kezéből minek hatására az ellenfél veszít 
tüskénként 1k2 Fp-t. Ezt értelemszerűen jól 
felpáncélozott ellenfél esetén hatástalan. Ha nincs a 
páncélosokon sisak, akkor még eltalálja 1k3 tüske, 
de ha van rajt, akkor semmi esély. Ha többen vannak 
a Druidától számított 12 láb sugarú körben 
(maximum ilyen messze tudja őket kilőni) akkor 
eldöntheti, hogy kinek mennyi jusson, ugyanis nem 
előrefele csapnak, ki hanem ha kell a szélrózsa 
minden irányába. 

Vadak bömbölése 

Mana pont: 18 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 5 szegmens 
Sebzés: 2K6  

Ezzel a varázslattal egy ragadozó állat hangját 
szólaltatja meg, olyan magas hangon és olyan 

hangosan, hogy elhallatszik akár 3-4 mérföldre. 
Az őzek és a hozzá hasonló állatok 
megrezzennek, a 40 lábra lévő élőlények 2k6-ot 
sebződnek és a 20 lábon belül lévők 
megsüketülnek 1k6 órára, míg a 10 lábon belül 
tartózkodók végleg megsüketülnek, amit csak a 
papi mágia tud gyógyítani. 

Elektromos ujjak 

Mana pont: 6 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Sebzés: K2  

A Druida ujjaiból (mind a 10-ből) kis 
elektromos szikrák csapnak ki melyek 
szikránként 1k2-t sebeznek. Ezek ellen nem véd 
a fémvértezet, sőt felerősíti 1E-vel. A bőrvért 
viszont teljesen elnyel minden ilyen sebzést, de 
a nem borítja az egész testet akkor 1k5, eltalálja 
az áldozatot. 

Az erősség 6 Mp-onként növelhető minek 
a hatására a szikrák sebzése 2k2-re nő. 

Vakító fény 

Mana pont: 20 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Sebzés: -  

A varázslat megidézésekor az ellenfél 
mindkét szemébe belecsap 1-1 fényes gömb 
minek hatására, megvakul 2k6+10 percre. Ez 
ellen nincs ME, de nem is kell hozzá sikeres 
TÉ, mert mindenféleképpen „belerepül” a 
szembe és ez fizikai hatás. Az E növelésével 
csak a gömbök száma növelhető E-nként 2 
gömbbel. 1 E erősítéshez +10 Mp kell. 
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Villámfal 

Mana pont: 9 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 3 kör 
Sebzés: K10  

A varázslat létrejöttekor egy 
embermagas kör alapú villámfa fogja 
körülvenni a Druidát. Tőle egy méterre. Aki 
közelharcba bocsátkozik vele azt körönként 
1k10 Sp éri, a fémvérteseket E-nként +1 sp 
éri, a bőrvért ezen nem változtat. Az E-t 9 
Mp-ért lehet növelni eggyel, az időtartamot 
pedig 5 Mp-ért lehet növelni 1 körrel. 

Agyroppantás 

Mana pont: 20 
Erősség: 15  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Sebzés: speciális  

A varázslat alanya MME-re jogosult. 
Ha elvéti a mágia ellenállását az áldozat, 
akkor elveszti összes Mp-ját és Ψp-ját, és 
minden 10. elvesztett Ψp és Mp után veszít 
a nagy megterheléstől 1k6 Fp-t, valamint 
minden 6. Fp után veszít 1 Ép-t is. Ez a 
Druidák legpusztítóbb varázslata úgyhogy 
igen alapos oknak kell lennie, ahhoz hogy 
ezt alkalmazza. A varázslat 1 E-vel való 
növeléséhez 2 Mp-ot kell áldozni. 

Pengefal 

Mana pont: 7 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: Tsz kör 
Sebzés: K6+1  

A Druidától 1 méterrel (minden 
irányban) megjelenik egy borotvaéles 
pengékből álló fal, mely forog és köröz 
körülötte. Aki közelharcba bocsátkozik a 
Druidával az, elszenved 1k6+1 sebzést. Ez 
a varázslat ellen csak a mágikus vértek és a 
mágikus védelem óv, hiszen a pengék is 
mágikusak. 7 Mp-onként lehet 1 E-vel 

növelni minek hatására a sebzés is nő 1k6-al. 
Minden E után nő a Druida VÉ-je +5-el Ha a 
pengefal E-je meghaladja az 5-öt akkor a Druida 
csak fele olyan, messze lát, mint alapban, és ha 
meghaladja a 10-et, akkor nem lát át a pengefalon. 

Indák 

Mana pont: 20 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 perc 
Sebzés: alapban nincs  

A Druida Mind a tíz ujjából kicsap egy-egy 
kb. 2 cm vastagságú lián. A sikerhez sikeres TÉ 
szükséges +15-el. Ha sikeres a támadás akkor körbe 
tekerik az áldozatot az indák és ezek után csak 
sikeres erőpróbával, tud szabadulni melyet –1-el kell 
dobnia, ha elvéti és a következő körben már –2-vel 
kell dobnia, a harmadikban –3-al és így tovább, 
valamint minden sikertelen erőpróba után veszít az 
áldozat 2k6 Fp-t. Minden +10 Mp feláldozásakor az 
erőpróba sikerességének csökkenthető az esélye ez 
azt jelenti, hogy E-nként –1 jár az erőpróbához. 

A természet burka 

Mana pont: 50 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: Tsz óra 
Sebzés: -  

Ez a varázslat csak erdőben alkalmazható. A 
Druidán átfut a Természet Princípiuma és az 
előrenyújtott kezéből, kicsap maga a zöldes-barnás 
princípium és körbeveszi az áldozatot, ahhoz, hogy 
ez sikerüljön sikeres támadó dobást, kell tennie +20-
al. Az nem sebződik, de megmozdulni nem tud. 
Levegő bejut, úgyhogy nem fullad meg. Szabadulni 
sehogy sem tud. Mivel mágikus maga a burok 
kívülről csak egy mágikus fegyver tudja levágni 
róla, egyébként az áldozat csak az időtartam 
lejártával szabadulhat, vagy ha a Druida úgy dönt, 
hogy nem tartja tovább fogva áldozatát. 
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Védő varázslatok 
Ezzel a mágiatípussal megvédheti magát a 

támadásoktól, mérgektől, és egyéb veszélyektől… 
A méreg, betegség, etc, ismeret és védő 

varázslatokat ME nélkül alkalmazhatja állatokra és 
növényekre. Ha egy területen átkot, rontást, etc-t 
érzékel akkor mindenféleképpen, megpróbálja azt 
hatástalanítani. Ha ez neki nem sikerülne, mert 
meghaladja mágikus képességeit akkor segítséget, 
kér mesterétől, de nem nyugszik addig, amíg meg 
nem szabadítja a területet (azért megszállott nem 
lesz belőle). 

Fakéreg 

Mana pont: 19 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: maximum 1 nap (1 ynevi nap 20 óra)  

A varázslás lényegében 1 segmensig tart, de a 
megfelelő szó kimondásakor meg kell érintenie a fát 
minek hatására a fának a kérge, átvándorol a Druida 
bőrére (ez a többi 4 segmens) és onnantól a Druida 
k5+4 SFÉ-t élvez. Innentől maximum 1 napig a 
Druidán marad a kéreg, majd ha utána nem érinti 
meg a fát, akkor lehullik róla a kéreg és elájul 1k6+1 
órára (0 Fp), de ha egy napon belül ismét megérinti a 
fát és rááldoz 5 Mp-ot akkor, visszavándorol a 
kéreg. 

Erőpajzs 

Mana pont: 3/1 SFÉ 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 4 kör  

A varázslat hatására a druida körül egy erőtér 
jelenik meg minek hatására 3 Mp-onként 1 SFÉ-t 
kap. Az időtartam 5 Mp-onként növelhető 1 körrel. 

 
 
 
 
 
 

Védelem elemektől, paraelemektől, 
villámoktól 

Mana pont: 4/65 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 3 kör/ 1 óra  

Az első felhasználási módszer szerint 4 
Mp-onként levesz az elem, paraelem, villám E-
jéből 1-et. Ezek az értékek nőnek 4 Mp-onként. 
Az időtartam növeléséhez körönként 3 Mp-ba 
kerül. 

A másik módszer szerint pedig teljesen 
immúnissá teszi a választott elem, 
paraelemmel, illetve villámmal szemben. Az 
időtartam kitolásához óránként 10Mp-ot kell 
áldozni. 

Méregismeret 

A varázslat teljesen megegyezik a 
Méregismerettel. 

Betegségismeret 

A varázslat teljesen megegyezik a 
Méregismerettel, csak ez betegségekre hat 

Védelem betegségektől/mérgektől 

Mana pont: 15/20 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri  

A varázslat csökkenti a méreg, illetve a 
betegség szintjét 1-el, illetve minden +5 Mp 
rááldozásakor még 1-el csökkenti. 

A másik Mp érték pedig arra vonatkozik, 
ha a méreg vagy betegség mágikus eredetű 
ennek a csökkentéséhez +7 Mp szükséges. 

Méregizzadás 

Ez teljesen megegyezik a Dartonita 
azonos nevű varázslattal. 
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Átokérzékelés 

Mana pont: 4 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri  

A varázslattal érzékelheti az átkokat, 
megállapíthatja az E-jét. Ha a varázslat E-je 
nagyobb, mint az átok E-je. Az E eggyel 
való növeléséhez +4 Mp-ot kell áldozni. 

Rontásérzékelés 

Megegyezik a varázslat az 
Átokérzékeléssel. Nem csak az E-ét, hanem 
a szintjét, hatóidejét és hatását is 
megismeri. 

Védelem átkoktól, rontásoktól 

Mana pont: 10 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri  

A már előzőleg érzékelt átkoktól tudja 
megvédeni a Druidát. Ha a varázslat E-je 
egyenlő vagy nagyobb, mint az átok vagy 
rontás E-je akkor megszűnik és nem fejt ki 
tovább semmien káros hatást, de az eddigi 
hatások megmaradnak, de gyógyíthatók 
mágiával. 

Varázslatpusztítás 

A varázslat megegyezik teljes 
mértékben a Magasmágiánál szereplő 
Destrukcióval. 

Antimágikus gömb 

Mana pont: 5 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 4 kör  

A Druida körül 20 láb sugarú gömb 
jelenik meg minek hatására a gömb E-jének 
megfelelően, csökkenti a körzetébe kerülő 
varázslatokat (ha 0 vagy annál kevesebb 
természetesen nem jön létre). A varázslat E-

jét 2 Mp-onként lehet növelni 1 E-vel. Az 
időtartamot pedig a Magasmágiánál az időmágiánál 
leírtak szerint lehet növelni. FIGYELEM! a 
gömbben a Druida sem tud varázsolni, így érdemes 
megfontolni, hogy mikor alkalmazzák ezt a 
varázslatot. 

Átváltozás mágiája 
Ezzel a mágiatípussal megidézhetik az állatok 

szellemeit minek a hatására egy ideig, átalakul a 
teste. 

Az átváltozás időtartamánál mindig két értéket 
fogok feltüntetni. Az első mindig nagyon rövid de 
ennek az a hátránya, hogy az Időtartam lejártával 
1k6+3 percig elájul a Druida és utána egy ideig (1k3 
óra) émelyegni fog, míg a második egy hosszabb 
varázslási folyamat mely után csak 1k6+3 körig egy 
gyengébb kábulat (=émelygés) lesz rajta úrrá. A 
formát bármikor Mp felhasználása nélkül 
megszüntetheti. 

Ép-je és Fp-je megmarad az eredeti, az 
átalakult formában szerzett sebek megmaradnak, ha 
levágják a medve egy mancsát, akkor hiányozni fog 
az a tenyér is. 

Az átváltozás mindig fokozatosan megy 
végbe, míg varázsol a Druida. 

Átalakult formát mindig csak maximum annyi 
körig tudja tartani ahányadik szintű+ mindenhol meg 
van adva mennyi mannapont, kell egy kör 
kitoláshoz. Ez az idő alatt nem varázsolhat és Pszi-t 
sem használhat. 

Az összes átváltozás ellen az, aki látja Asztrál 
ellenállást, kell dobnia 5E Félelem mozaik ellen, 
melynél (mivel nem mágikus a hatás) csak a 
tudatalatti ME és a természetes szegül ellen (pl.: 
Amund, Sámán, etc.) 

Ha Ép-t sebeznek és elfogytak az Fp-inek a 
40%-a lefelé kerekítve a Druidának akkor 
elszabadulnak az indulatai és innentől a harc 
gyűlölettel módosítókkal, harcol és kap 1k6 sp-t 
pluszba. 

A kiegészítőkből maximum 1-et használhatnak 
egyidejűleg. 

Mást is átváltoztathat, ha beleegyezik és a 
jellemében nem, szerepel a Halál jellem, akkor csak 
meg kell érintenie az alanyt. De ha mást változtat, át 
annak elszakadnak ruhái. Ha olyat akar átváltoztatni, 
akinek a jellemében szerepel Halál akkor a Druida, 
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elájul 1k6 órára és ez alatt nem, regenerál Mp-ot 
(hiába van a természetben), de a Mp-ok elvesznek. 

Farkas 

Mana pont: 30 
Időtartam: 1 szegmens/ 7 kör  

Ezzel a varázslattal megidézi a farkas 
szellemét. Ujjai karmokká változnak, ezekkel a 
karmokkal 1k6+1-et sebez, és kétszer támad 
körönként. Gyorsasága megnő a karakternek 20-asra 
(ezt a növekedést hozzá lehet számolni a 
harcértékekhez) és Ké-jéhez kap +10-et. 

A karakter nem farkassá változik, hanem 
megnő 2-2, 3 láb magasra, meggörnyed egy kicsit, 
ujjai meghosszabbodnak, farkas pofája lesz és 
megjelenik a szőr a testén. Ez igen félelmetes mikor 
ezt az átváltozást 1 szegmens alatt hajtják végre 
ekkor 8 E-s félelemmozaik ellen, kell dobni annak, 
aki látja. 

Az időtartamot 18 Mp-onként lehet növelni 1 
körrel. 

Medve 

Mana pont: 30 
Időtartam: 2 szegmens/ 8 kör  

Most a medve szellemet idézi meg és a keze 
manccsá, változik, ami 2k6+2 sp-t okoz egyszer 
körönként. Az Ereje nő meg a karakternek szintén 
20-asra (ezt is hozzá lehet számolni az sp-hez és TÉ-
hez) és a VÉ-hez adódik +10. 

Szintén megnő a karakter termete kb. 2, 5 láb 
magasra, karjai megnőnek, izmai kidudorodnak, 
Medve pofája lesz, és ha átváltozáskór ordít (rövid 
idejűnél) az ellenállás 11 E ellen kell dobni, ha nem 
üvölt, akkor 8 E ellen kell dobni annak, aki látja. 

Az időtartamot 18 Mp-onként lehet növelni. 

Gyík 

Mana pont: 30 
Időtartam: 1 szegmens/ 5 kör  

Ezzel megidézi a Gyíkszellemet szintén 
karmossá, válik a keze 1k6+3 Sp-vel kétszer 
körönként. Az Ügyesség nő meg 20-asra (hozz, lehet 
adni a harcértékekhez) és a TÉ-jéhez kap +10-et. 

A karakternek megmarad a magassága, bőre 
megpikkelyesedik (+3SFÉ), Pofája gyíkformát ölt.  

Ha gyorsan átváltozik (rövid változat) és 
sziszeg mellé akkor 8 E Asztrális mágia-
ellenállást, tehet félelem mozaik ellen, aki látja. 

Az időtartamot 18 Mp-onként lehet 
növelni. 

Cápa 

Mana pont: 20 
Időtartam: 1 szegmens/ 6 kör  

Végtagjai uszonyokká alakulnak ezekkel 
sebezni nem, lehet csak a duplasoros 
fogsorával, amivel körönként 2k6-ot sebez. 
Tüdeje átalakul kopoltyúvá, ezért csak vízben 
tud lélegezni, úgyhogy ajánlatos a varázslást 
vízben befejezni vagy olyan körülmények közt 
mikor biztos vízbe jut, mert akkor elveszett a 
manna. 80 Mérföld/órával bír úszni cápaként. 

Általában ebben a formában nem 
harcolnak, de ha igen, akkor a Démoncápa 
értékeit használja. 

Itt is a gyors átváltozáskor 8 E ellen kell 
megdobni a próbát, aki látja. 

Az időtartam itt Tsz/óra és a 15 Mp-
onként növelhető egy órával. 

Sas 

Mana pont: 30 
Időtartam: 3 szegmens/ 10 kör  

Mérete megmarad a karakternek lábai 
karmos madárlábakká, alakulnak, kezei 
szárnyakká. Karmos lábaival a levegőből 
1k6+1 Sp-t okoz. Harcértékei megváltoznak: 
Ké: 34 TÉ: 85 Vé: 120 (ezek az értékek 
természetesen a levegőből való támadásra 
vonatkoznak földről nem, harcol ebben a 
formában). Ebben a formában nem szívesen 
harcolnak ezt inkább megfigyelésre, 
alkalmazzák, harcot csak végső esetben 
kezdenek. 

A gyors átváltozás eseten az, aki látja 
csak 6 E ellen, kell dobnia Asztrál ellenállást, 
mert ez lassabb a többinél. 

Az időtartam itt a Tsz/2 kör és 10 Mp-
onként növelhető egy körrel. 
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Vakond 

Mana pont: 30 
Időtartam: 2 szegmens/ 5 kör  

Ismét megmarad a mérete a 
Druidának, mind a négy végtag átalakul 
nagy ásókarmokká, melyet csatában szintén 
nem szívesen alkalmaz, de ha rákényszerül 
így: Sp: 2k6+1 egy támadás, KÉ: 20 TÉ: 70 
VÉ: 99. Ez a forma remekül alkalmazható 
alagutak ásására, rejtekhely ásására (etc.) 

A gyors átváltozás esetén 8 E-s 
Asztrális ellenállásra jogosult mindaz, aki 
látja félelem mozaik ellen. 

Az időtartam 18 Mp-onként 
növelhető 1 körrel. 

Gepárd 

Mana pont: 20 
Időtartam: 2 szegmens/ 5 kör  

Egy hatalmas gepárddá változik át 
lábai, megerősödnek, négy lábra ereszkedik. 
Ezt a Formát kizárólagosan csak futásra 
használja, mert ilyenkor akár 100 
mérföld/órás sebességgel is bír futni, míg 
tartja a formáját. 

Itt is érvényes a 8 E-s szabály gyors 
átváltozáskor. 

Az időtartam Tsz/ fél óra és 10 Mp-
onként növelhető 0,5 órával. 

Fa 

Mana pont: 20 
Időtartam: mindenféleképpen 4 kör  

A kalandozó mozdulatlanná dermed 
és elkezd a bőre megfásulni, kezét az égnek 
tartva ágakat és leveleket ereszt, és annyi 
+Mp-ba kerül a varázslat ahány méteres a 
fa, de minimum 5m-esnek kell lennie. A Fa 
fajtáját szabadon lehet választani. 

Ez tökéletes álcának egy erdőben, 
mert ha az üldöző nem lakója és pontos 
ismerője az erdőnek, akkor nem tűnik fel 
neki a kis változás. És kémlelésre is 
alkalmas. 

Ezt az alakot annyi napig képes tartani mennyi 
az állóképessége 10 feletti része. 

Itt nem szükséges a mágia ellenállás mert ez 
csak hihetetlen de nem félelmetes. 

Ha a Druidán Ép-t sebeznek ebben a 
formában, azonnal visszaváltozik (ez megfelel 1-2 
fejszecsapásnak fatípustól függően). 

Kiegészítők 

A veszett 

Mana pont: 16 
Időtartam: mindig 1 szegmens 

Ezt hozzá kell csatolni egy másik 
átváltozáshoz, és akkor eltorzul az állat arca, habzik 
a szája, és őrültként kezd el harcolni: KÉ:+15 
TÉ:+30 VÉ:-10 Sp:+1k6. Ezt csak akkor lehet 
hozzáfűzni az átváltozáshoz mikor átalakult később 
már nem, ugyanis úgy nem lehet varázsolni. 

A habzó száj és az őrület még +2-öt ad a 
félelem mozaikhoz. 

Óriás karmok 

Mana pont: 16 
Időtartam: mindig 1 szegmens  

Mikor átváltozik a Druida a karmai a 
szokásosnál is nagyobbak, lesznek és élesebbek 
minek hatására, kap +2K6 sebzést, de mivel ennyire 
megnőnek ezért veszít a Vé-jéből –10-et. 

Sebes karmok 

Mana pont: 16 
Időtartam: 1 szegmens  

A mágia hatására az átváltozott játékos képes 
körönként 1-el többet támadni, de a gyorsaság 
hátulütője, hogy a sebzés csökken 2-vel (de így nem 
csökkenhet a sebzés 1 alá). 

Mérges karmok 

Mana pont: 16 
Időtartam: mindig 1 szegmens  

Az átváltozott Druida Karmairól csöpögni fog 
egy 4. Szintű méreg, melynek jobb esetben nincs 
semmi hatása, viszont rosszabb esetben az ellenfél 
az émelygés módosítóival harcol tovább. 
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Varázstárgyak 
Természetesen a Druida is képes 

varázstárgyak készítésére. Ezek tapasztalati úton 
készült tárgyak, vagy a Mester tanította meg neki. 

A Druidában egyszerre csak egy varázsital 
dolgozhat, mert minden + ital után –1 
Egészségpróbát kell dobni, jobb esetben elszédül és 
minden harcértéke az ¼-ére csökken és képességei 
(Erő, etc) megfeleződik 1k6 órára, és ha sikertelen, 
akkor 2k10 napig eszméletlenül fog feküdni és 
minden nap állóképesség próbát kell dobnia, és ha 
elrontja a próbák ¾-ét akkor meghal. Ez akkor is 
igaz, ha két egyforma varázsitalt iszik. 

Druida amulett 

Mana pont: 111  
Ez a legfontosabb varázstárgyuk. Ezzel 

képesek a Druidák városban és olyan helyen, ahol 
nem érintkeznek a természettel feltölteni Mp-jaikat. 
Egy embernél ebből csak egy lehet. Ezt minden 
Druida megkapja induláskor a mesterüktől. Ha 
készít is magának másikat, akkor sem fognak duplán 
működni a hatások, hanem csak az egyik működik és 
egymás közelségében (mindkettő fizikai 
kontaktusban van a Druidával) vannak 11 napnál 
tovább, akkor kioltják egymást a bennük feszülő 
hatalmas mágikus energiák, ez annyit jelent, hogy 
mindkettő elveszti mágikus képességeit. 

Gyógyital 

Ez teljes mértékben megegyezik az ETK-ban 
leírtakkal. 

Szellemi frissesség itala 

Ez teljes mértékben megegyezik az ETK-ban 
leírtakkal. 

Acélos akarat itala 

Mana pont: speciális  
Ez a főzet megnöveli 1k3 órára a Druida 

Mentális ellenállását. A hozzá való alapanyagokat 
bármikor összeszedheti az erdőkben. Az MME a 
következő táblázat szerint nő a befektetett Mp-októl 
függően. 

 

Mp MME 
11 +5 
25 +10 
55 +20 
100 +35 
150 +50 
+40 +10 

 
Ha az időtartamot növelni kívánja akkor 

minden új kockáért (+1k3 óra) fel kell áldoznia 
+20 Mp-ot. 

Érzelmek itala 

Mana pont: speciális  
Teljesen megegyezik az Acélos akarat 

italával csak ez nem a Mentális, hanem az 
Asztrális ME-t növeli. 

Természet főzete 

Mana pont: 36  
A főzet segít fákon, ha egy Druida egy fát 

megvizsgálva azt érzékeli, hogy valami 
betegségben szenved és a fa leveléből vagy 
kéregdarabból (az utóbbi rosszabb), meg egy 
ritkább gombafajból elkészíti, és azt beönti a 
fába a következő módon: fúr egy vékony 3-5 
mm átmérőjű lyukat a fa közepéig, és oda 
beönti akkor a fa 3k6+2 nap alatt meggyógyul 
és megfiatalodik, ezek után a fa élete 
megkétszereződik. Ez embereknek méregnek 
számít (hatás: 5. Szint, Lassú hatás, hosszú 
ideig ható izomrendszeri méreg, gyengeség, 
bénultság). 

Méregnek sosem használja. 

Szentelt fegyver 

Mana pont: 20+24+31 (külön is el lehet 
költeni)   
A Druida szertartások közepette (24 Mp) 

kivág egy (3 cm átmérőjű ezüstpénz 
vastagságú) darabot egy szent fából (amit előtte 
felszentel-30 Mp-és úgy hagyja egy évig). 
Ekkor a fadarabot ráhelyezi a fegyvere végére 
(20 Mp), nem kell ragasztó, mert az a mágiának 
hála rajta marad. Innentől kezdve a fegyver 



 MAGUS                                                              Druida mágia                                                                     Kalandozok.hu 

11 
 

mágikusnak minősül és a következő 
pluszokat kapja. 

Ké: 2; Té, VÉ, Cé:+6; Sp:+1 Ha íjba 
teszi akkor a hatótáv is, megnő 15 méterrel. 

A képességek itala 

Mana pont: speciális  
Az ital meg tudja emelni valamelyik 

képességét (Erő, Gyorsaság, Állóképesség, 
Ügyesség, Szépség, Egészség, Intelligencia, 
Akaraterő, Asztrál) a befektetett Mp-al 
arányosan. A hatás 1k6×10 percig fent 
aztán minden érték visszaáll az eredeti 
állapotára. 

 
Mp MME 
11 +1 
20 +2 
40 +3 
60 +4 
90 +5 
120 +6 
150 +7 

+25 Mp-nként +1 

 
 
 

Bátorság itala 

Teljesen megegyezik az ETK-ban foglaltakkal. 
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Szerző: ismeretlen 
Forrás: ismeretlen 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
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