
 

 

 
 

Bolk és a Csillaglátók varázslórend 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Előszó 

Az alkaszt megalkotását egy a 
Szürkecsuklyás világleírásokban 
megjelent rövid leírás indította el. A 
Csillaglátók társasága varázsló rend, a 
hozzá kapcsolódó új képzettségek és 
egyedi varázslatok mellett kidolgozásra 
került a rend otthonául szolgáló sziget és 
a vele azonos nevet viselő város, Bolk 
is. 

Az alkasztot mindazoknak 
ajánlom, akik a varázslót amolyan 
széleskörű ismeretekkel rendelkező, 
előre tervező, hosszas tudományos 
számításokba merülő, játékosként az 
aktív játékból hátravonulni képes 
stílusban szeretik játszani. Az alkaszt 
specialitásai egyaránt figyelmet 
igényelnek a KM-től és a játékostól is, 
de cserébe hangulatos szerepjátékra ad 
lehetőséget. 

Bolk városa egy olyan hely, ahol 
népek, kultúrák színes forgataga várja a 
szerencsét próbáló kalandozókat, jó 
alkalmat adva KM-nek egy-egy modul 
új, érdekes helyszínének 
megteremtéséhez. 

  

Bolk (P.sz. 3692) 
„Szél és víz tesz minket 

naggyá!” 

 
Bolk a Quiron tenger keleti 

részén, a Rumilant és Sinemos tenger 
határán lévő sziget.  Tiadlantól hatvan, 
míg Rawil Taggetől százötven mérföld 
választja el.   A szigettel azonos nevű, 
fallal körülvett város a maga közel 
8000 lelket számláló állandó 
lakosával, a térség egyik legnagyobb 
kikötő városa. 

Bolk a Sinemosi Liga egyik 
alapító tagja. Hagyományosan a város 
gyakorolja a Liga kelet-nyugat irányú 
áruforgalom feletti árumegállító jogát. 
Kikötője ehhez mérten a kicsiny 
egyárbocos gallóktól, a Tersus 
osztályú karakkákig képes fogadni a 
hajókat. A kikötővárosban az év 
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minden szakában megforduló utazók, kereskedők, 
szerencsét próbáló és a helyiek színes forgataga 
fogadja az ide látogatót. 

Történelem 

Bolk újkori történelme egybefonódik a 
Sinemosi Liga történelmével. A sziget és a vele 
azonos nevű város neve szerepelt dagortai bullában, 
melyben a Sinemosi Liga alapítóinak függetlenséget 
adományozott a kyr császár P.e. 6657-ben. 

Psz.2469-ben a Liga tagjaként belép az Északi 
Szövetségbe, melyből a XII. Zászlóháború után Psz. 
3457-ben lép ki. A szóbeszéd szerint a kilépést 
támogatók között volt a később Csillaglátók 
társaságaként ismert varázslórend alapító 
nagymestere is. 

Psz.3589 bolki vámcsata. A kereskedőháború 
első nevezetes incidense, melyben az aszisz 
Hajnalcsillag nevű kereskedőhajó -a Nagykirály 
utasítására- megtagadta a Liga évszázados 
árumegállító és elvámoltató jogát, de rejtélyes 
körülmények között elsüllyedt. Két héttel később 
három aszisz hadihajó érkezett a városhoz, ahol a 
fegyveres összecsapást csak egy hirtelen támadt 
vihar akadályozta meg. 

Psz.3601-es Tűzvész. A kikötőnegyedben 
tomboló tűzvész, mely a később csepűrágók 
tömbjeként elhíresült rész kivételével a kikötő északi 
dokkjait szinte teljes mértékben megsemmisítette. 

A jelenben (Psz. 3692) Bolk a Sinemosi Liga 
és saját érdekeit egyaránt szem előtt tartó politikát 
folytat, hol Toronnal és szövetségeseivel, hol az 
Északi Szövetséggel és annak támogatóival fűzi 
szorosabbra kapcsolatait. Az azonban elmondható, 
hogy mindenkor törekszik befolyása növelése 
mellett függetlenségének megőrzésére. 

Földrajz 

A szigetet uraló hegyvonulat (Damnorea 
hegység) jellemzi leginkább Bolkot. Az észak és 
nyugat felé eső partszakaszt 40-50 láb magas 
tengerbe szakadó szirtek határolják, melyek tövében 
az erős, folytonos hullámzás teszi lehetetlenné a 
kikötést. A keleti és déli part békésebb képet mutat, 
de a déli part közelében számtalan apró, a vízből alig 
kiemelkedő zátony teszi próbára a kikötőn kívül 
partra igyekvő hajók kormányosait. A kikötő a mély 
merülésű Karakkák számára is biztonsággal járható. 

A sziget legmagasabb pontja a várostól 
nyugati irányban lévő fennsík, mely a 
tengerszint felett 1500 lábbal helyezkedik el. A 
fennsíkon található a Csillaglátók társaságának 
rendháza. A rendházhoz rövid, de nehezen 
járható hegyi ösvény vezet. 
Tulek, a gyöngyhalász falu 

A sziget déli-zátonyvizeinél található 
apró gyöngyhalász falu, melynek lakói időről 
időre „aratják le” a lagúnákban nagy telepekben 
élő gyöngykagylók értékes kincseit. 
Pásztor tábor 

A marha gulyára és birka nyájakra 
felügyelő pásztorok ideiglenes tábora a sziget 
északi részén. A tábor ad otthont a 40-50 főt 
számláló, főként férfiakból álló pásztor 
közösségnek. 
A világítótorony 

A város kikötőjétől másfél mérföld 
távolságban a tengerből kiemelkedő szirt 
egyetlen épülete, Bolk egyik jelképe, címerének 
éke. Fénye két tucat mérföld távolságból nyújt 
biztos pontot a hajóknak immáron több mint 
ezer esztendeje. 
Jellegzetes állatok 

A szigeten gyér vadállományát a kisebb 
nagyobb rágcsálók és ezeket vadászó rókafélék 
alkotják. A parti sávban és a szirteken hatalmas 
telepekben költenek a különféle tengeri 
madárfajok. A zátonyvizek környéke tengeri 
halakban, kagylókban gazdag. 
Jellegzetes növények 

A szigetet örökzöld babérlombú dús 
erdők jellemzik. A 6-8 láb magas lombos fák 
csak a várostól északra elterülő rétekkel borított 
területéről hiányoznak. 

Gazdaság 

Bolk a Szövetség kereskedelmi jogainak 
gyakorlásából a Szövetségnek megtérítendő 
adók után is tisztességes hasznot tudhat 
magáénak. A sziget dél-nyugati részén lévő 
tengeri gyöngy telepekről származó 
igazgyönggyel készült ékszerek a Quiron tenger 
szerte elismertek és keresettek. A várost 
gabonával és hússal ellátó faluban dolgozók 
minden igyekezete ellenére a város rendszeres 
élelmiszer behozatalra szorul, azonban a 
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kikötőben megforduló számtalan 
kereskedőhajó miatt az árak a behozatal 
ellenére sem túl magasak. Az élelmiszerek 
tárolására a városban hatalmas gabona silók 
és raktárak szolgálnak. 

Államszervezet 

A kereskedőházak élén álló „új-
nemesek”-ből, a nagyobb céhek és rendek 
vezetőiből álló tanács gyakorolja a 
hatalmat, mindenkor szem előtt tartva a 
Liga legfelsőbb tanácsában hozott 
döntéseket. 

Hivatalos nyelv 

Tengeri közös. Emellett általánosan 
beszélik a tengermelléki népek nyelveit is 
(erv, toroni, aszisz) 

Lakosság 

Megközelítően 8000 fő, melybe 
benne foglaltatik a 150-200 főt kitevő 
városon kívüli lakosság. 

Ezen felül számolni kell a mintegy 
3000-5000 főnyi folyton cserélődő látogató 
létszámmal, melyet főként kereskedők, 
matrózok, utazók alkotnak.    

Öltözködési szokások 

A nyári időszakban főként könnyű 
vászon- és selyemruházatot viselése 
általános. Egyaránt megjelenik a délvidéki 
passzentos nadrág és a toroni módi szerint 
több redőbe szedett Dreggis is. A tél enyhe, 
de roppant mód szeles és csapadékos, így a 
csuklyás felleghajtó megszokott látvány.  

Árak 

Átlagosak. A helyi gyöngyből készült 
ékszerekhez esetenként a piaci ár alatt lehet 
hozzájutni, a helyi ékszerkészítő céheknél. 
A kikötő negyedben szinte bármit be lehet 
szerezni. Gazdát cserél itt a tiadlani selyem, 
a ceadoni gyógyvíz, a toroni gabona, az 
alidaxi bájital és az aszisz abbitacél vértezet 
is. 

Iskolák 

Bolk városában Antoh, Ellana és Dreina 
templomaiban papnak, a városőrség keretein belül 
harcosnak, harcos tengerésznek lehet tanulni.  A 
kikötőben ténykedő kisebb-nagyobb tolvajklánoknál 
az egyszerű zsebmetszéstől a hamis vagy tiltott 
áruval való kereskedésig szinte mindent meg lehet 
tanulni.  A simenosi ligában egyedül itt, a 
Csillaglátók társasága nevű varázslórendnél oktatnak 
varázslói mozaikmágiát. Magányos mestereknél 
időnként a boszorkánymesteri mágia is elsajátítható. 

Közbiztonság 

Átlagos, a kikötőben egyes részein rossznak 
mondható. A kikötő kerületben nem ritkák a 
verekedések, esetenként a késpárbajok. Minden 
utazó jól teszi, ha a nagy tömegben ügyel az 
erszényére. A városi őrség  felkészülten, rendben 
teszi a dolgát az egész városban. Ez alól csak a 
kikötő negyed jelent némileg kivételt, ami bizonyos 
kimondatlan szabályok érelmében teret enged a 
zavarosban halászók számára is. A csepűrágók 
tömbjeként elhíresült területen gyakorlatilag nincs 
városőri jelenlét. A bolki börtöntorony tömlöcei 
mélyek és sötétek. A városi bürokrácia 
meglehetősen lassú vagy épp ellenkezőleg 
villámgyors, ha a bajkeverőkre igényt tartanak 
egynémely evezős gályán. 

Vallás 

Meglehetősen szabadon kezelik a vallás 
kérdését. A városban Antoh, Ellana és Dreina papjai 
tartanak fent rendházakat, de számos más Istenhez, 
hekkához is küldheti fohászát az utazó. Tharr vallása 
hivatalosan nem üldözött, de az emberáldozatot 
követő irányzatok tiltottak. 

Haderő 

A falakkal körülvett város meglehetősen jó 
védelemmel rendelkezik. A falak magasak és igen 
vastagok, tetejükön akár egy szekér is elfér. A 
mellvédeken dárdavetők, nehéz nyílpuskák és 
balliszták jelzik, hogy a próbálkozóknak nehéz 
feladatra kell számtani. A kikötőt vész esetére 
alkarnyi vastag láncokkal zárják le. A falakat tagoló 
1-2 mérföldenként elhelyezkedő tornyok egyben 
önálló erődként is szolgálnak. A tornyok 4 föld 
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feletti és legalább 2 földalatti emelettel 
rendelkeznek. 

A városi őrség kemény, válogatott legényekből 
áll. Magabiztosan forgatják a kerek pajzsból, 
lándzsából, rövid kardból álló fegyverzetüket. A 7-
es csoportban őrjáratozó csapatokat 2 számszeríjász 
is támogatja. Védelem gyanánt pikkely vértet és 
sisakot öltenek. Tengerzöld köpenyük sokszor 
önmagában elegendő a bajkeverők meggyőzésére. A 
város hadihajókkal is rendelkezik, de ezek 
békeidőben hatalmas kereskedő bárkákként járják a 
tengereket. Állandó jelleggel csak 3 hajó teljesít 
váltott szolgálatot fedélzetükön 100-100 
tengerésszel. 

Nevezetes helyek 

Városőr negyed 

A hadikikötőt magában foglaló falakkal 
körülvett városrész. Az öt bástyatorony közül a 
nyugati bástya szolgál börtönként. A negyedbe a 
csak hivatalos engedéllyel lehet belépni. 
Réz garas 

Egyszerű, de tisztességes kocsma-fogadó. 
Csak elhelyezkedés miatt tarthat számon figyelemre. 
A kocsma a kimenőjükre igyekvő vagy onnan 
visszaérkező katonák első-utolsó állomása. 

Kikötő negyed 

Antoh templom 
A kikötő negyed számos kisebb kegyhelye 

mellett kétségtelenül Antoh temploma a legnagyobb. 
Száraz dokk, hajójavító 

A kikötő északi részén található a Sinemosi 
ligában is nagynak számító szárazdokk és hajójavító 
üzem. A munka szinte éjjel-nappal folyik a nagy 
műhelyekben, hiszen egy-egy javítással töltött nap 
nagy kiesést jelenthet a tengeri szállításból élő 
kereskedőknek, kapitányoknak. 
Marumoto 

A kétszintes épületben működő enoszukei 
teaházban számos üzlet köttetett az évek során. 
Székek és asztalok helyett a betérők apró párnákon 
foglalhatnak helyet az alacsony asztalok körül. Igény 
esetén 2-8 személyes papír fallal határolt bokszok is 
rendelkezésre állnak. A hely biztonságára vörös 
démonmaszkos, ruganyos léptű enoszukei testőrök 

vigyáznak. A tőrnél nagyobb fegyvereket a 
bejáratnál kell megőrzésre elhelyezni. 
Kapitány 

A kétszintes fogadó tulajdonos egy 
visszavonult tengerész kapitány. A szobákban 
fekhely gyanánt csak függőágyak szolgálnak. 
Szigony, Barracuda, Pöröly 

Rossz hírű matróz kocsmák. 
Rendszeresek a kisebb nagyobb 

verekedések, késpárbajok. A pincékben olykor 
kutyaviadalok, gyakrabban aszisz bokszban 
járatos kétes hírű bajnokok mérik össze 
erejüket. A viadalokra akár nagyobb tétekben is 
lehet fogadásokat kötni. A helyek védelméről a 
keménykötésű személyzet gondoskodik. A 
kocsmák környékén könnyen lehet 
örömtanyákat, játékbarlangokat találni. 
Csepűrágók tömbje 

Amolyan város a városban. 
Kialakulásához a kezdetben ugrásszerű 
növekedésnek induló városban uralkodó 
viszonyok adhatnak magyarázatot. Az egyre 
növekvő kikötő forgalommal megnövekedő 
lakosság a kikötő negyed közelében szinte 
minden talpaltnyi földet beépített. Psz 3600-ra a 
kikötő északi része szinte átjárhatatlan, csak 
szűk sikátorokkal szabdalt épület dzsungelt 
alkotott. A 3601-ben tomboló tűzvész a 
csepűrágók tömbjén kívül szinte teljes 
egészében elpusztította az toldozott foldozott 
épületszörnyet. Az újjá építés során az északi 
rész is megkapta a ma jellemző strukturált 
formáját, de a régi tömb ma is konokan 
ékelődik a kikötői dokkok és a város előkellő 
részét jelentő Fő út közé. 

A tömb valójában több utcányi épület 
együttes melyek között kanyargó sikátorok 
szövevénye biztosít átjárást. Kellő helyismeret 
nélkül hosszú bolyongásra számíthat a botor 
kísérletező. Sokszor megesik, hogy a sikátorok 
egy-egy belső udvarokból nyíló pincelejáratban 
végződnek. Az beszélik, a föld alatt legalább 
olyan szövevényesek a járatok, mint a föld 
feletti sikátorok. A tömb a bolki bűnözés 
melegágya. A város őrség kimondatlanul, de 
elkerüli a környéket, ami a városiaknak nem 
okoz nagy bonyodalmat, hisz a magára valamit 
adó bolki polgár messze elkerülik a helyet. Az 
beszélik, a városi tanácsnak jó oka van szemet 
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hunyni a városrész kétes híre felett, hiszem 
amit Bolkon hivatalosan nem lehet eladni-
megvenni, az itt a részen cserél gazdát és a 
tisztes urak szép summát kerekítenek ki a 
csepűrágók tömbjének zavaros ügyleteiből. 

A tömb másik nevezetessége, hogy 
mindennemű és rangú csepűrágó, legyen az 
dalnok, tűznyelő, zászlópörgető táncos vagy 
a kenderfűtől felbátorodott verselő szívesen 
látott vendégnek számít.   

A sikert szállásban és jóféle borban 
mérik, de könnyet paradicsomot és rothadt 
gyümölcsöt kaphat a tehetségtelen 
próbálkozó. A tömbben jellemzően a 
délutáni óráktól indul el a zajos élet. 

Polgár negyed – Nagy tér 

Bíbor fátyol - Ellana szentély  
A város legismertebb és egyben 

legjobb hírnek örvendő négyszintes 
fürdőháza, mely egyben Ellana szolgálóinak 
szentélye is. 
Gyöngykészítők céhe 

A nagytéren található céh épület, 
melyben a sziget déli részéről származó 
gyöngykagylókból készítenek 
dísztárgyakat, ékszereket. Az egyszerűbbtől 
a méregdrága gyöngysorokig bezárólag 
minden megtalálható.  
Hordó 

Háromszintes fogadó, mely az 
utcaszint alatt meghúzódó hatalmas 
borospincéiről és az onnan felszolgált 
jófajta borairól híres. 
Kagyló 

Kétszintes fogadó,mely a fűszeres 
fekete kagyló leveséről híres. 

Polgár negyed – Érmék tere  

Tiadlani Bankház 
Az érmék terén álló közel tucatnyi 

kisebb nagyobb épület közül a Tiadlani 
Bankház a legnagyobb. A bank saját 
testőrséggel és mágiával védett kamrái 
biztos helyet kínálják az értékeiket féltők 
számára. A bankban lehetőség van az 
értéklevelek beváltására is. 

Kereskedő palota 
Hatalmas épület, melynek oszlopokkal határolt 

csarnokában folyik a hivatalos árucsere és a 
kereskedelem. A csarnokban napszaktól függetlenül 
állandó a hangzavar, ahogy a kereskedők és 
üzletfeleik egymást túlkiabálva kötik meg az üzletet. 
Az épületben kapott helyet minden, a 
kereskedelemmel kapcsolatos hivatal. A 
bürökrácában járatlanok számára valóságos útvesztő 
ez a hely. 
Csillaglátók tornya 

Egy hét emeletes masszív épület, mely a 
Csillaglátó varázslórend iskoláját és az általuk 
fenntartott varázsműves boltot is magába foglalja. 

Palota negyed 

A város urainak, vezetőinek palotáiból álló 
városrész, mely a Dreina templomot övező tér sugár 
irányú utcáit jelenti. A környéken rendszeresek az 
őrjáratok. A város ezen részén sötétedés után 
olajmécsesek világítják be az utcákat. 
Dreina templom 

A város bíróságával egybeépített templom. 
Könyvtár-levéltár 

A Dreina templommal szemközt található több 
emeletes épület. Minden Bolkon kiállított hivatalos 
okmányból egy másolatot itt őriznek. Az épület 
főbejáratán belépve 1 ezüstért bárki megcsodálhatja 
a dagortai bulla másolatát. 
Polgár negyed – Piactér 

A város északi kapujában található tér, ahol a 
hét majd minden napján friss áruval várják a 
kereskedők a város lakóit. 
Lantos 

A piactéren álló egyszerű, de tisztességes 
kocsma-fogadó.   
Főzde sor 

A piactér hosszában egymást érő több tucat 
bódé, melynél változatosabbnál változatosabb, de 
viszonylag egyszerű ételeket lehet kóstolni.   
Temető 

A várostól déli irányban 1 mérföldre lévő 
temető domb szolgál a Városban más létre tért 
emberek nyughelyéül. Mivel Bolkon Antoh vallása 
nagy népszerűségnek örvend a tengerbe való 
temetkezés is gyakori. 
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Csillaglátók Társasága – A rend 

 
A rend alapítása Armon Ryamarkét ismert 

varázslóhoz köthető. Armon egy magányos 
mesternél tanulta ki a varázslói mágiát, akivel együtt 
végezték több évtizedig tartó kutatásukat. Egyik 
útjuk során egy hajótörést követően vesztette el 
mesterét és kis híján életét is. A balszerencsés eset 
után megszállott módjára kutatta a hiányzó 
töredéket. Kitartását a sors sikerrel jutalmazta, és 
előre látó ember révén, a megszerzett tudás 
gyarapítása és megosztása érdekében választott 
otthonának városi tanácsának jóváhagyásával, P.sz. 
3548-ban megalapította a később Csillaglátók 
társasága néven ismerté váló rendet.  

Armon nevét csak egy évtizeddel később 
említik először az északföldi krónikák. A 
feljegyzések szerint Armon Ryamarnak jelentős 
szerepe volt abban, hogy a bolki tanács az északi 
szövetségből való kilépés mellett szavazott a Liga 
nagytanácsában. 

A kiválást követő években Toron, a rend 
irányában által tanúsított érdektelensége egynémely 
szóbeszédnek adott alapot. A két esemény 
összefüggéseit firtató északi diplomaták gyanús 
hirtelenséggel tűntek el a Liga tanácstermeiből, s a 
hathatós bolki diplomáciai fellépésnek köszönhetően 
a szóbeszéd is hamar feledésbe merült. A látszólagos 
érdektelenség Toron részéről az óta is fennáll, 
tegyük hozzá, a Csillaglátók legnagyobb örömére. 
Észak varázsló fellegvárának számító Doran sem 
érzi veszélyben vezető szerepét, így érdemben nem 
törődik a hozzá semmilyen vonatkozásban sem 
fogható társasággal. Ha mégis szóba kerülne a rend, 
egy legyintéssel és az „említésre se méltó kontárok”-

nak fordítható hatodkori kifejezésekkel tesznek 
pontot a beszélgetés végére. 

Ennek ellenére a rendből kikerülő 
varázslók Liga szerte keresett gazdasági, 
diplomáciai tanácsadók és nem utolsó sorban a 
mozaikmágia szakavatott ismerői.  

A rend jelenében (P.sz. 3692) formálisan 
az alapító mester vezeti az iskolát, de a 
mindennapi ügyeket a nagymester egykori első 
tanítványai, a három Magiszter Secondus 
fokozatot szerzett varázsló intézi. A három 
mester felelős a városon kívüli és a városban 
lévő rendház vezetői, illetve a rend által a 
városi tanácsba delegált képviselő szerep 
ellátásáért.  

A rend létszámát tekintve alig haladja 
meg a száz főt, beleértve az első éves 
novíciusokat is. 

A rend csekély létszáma ellenére is a 
rendben tanult varázslók számos helyen a Liga 
döntéshozói fórumain mint csendes, mindig 
nyugodt, de roppant jól tájékozott tanácsadók. 
Minden fontos információt a rend vezetőivel is 
megosztanak a szolgálatot teljesítők, így 
elmondható, hogy a társaság igen jól értesült a 
Liga politikai és gazdasági ügyeiről. Annak, 
hogy a nagymester ennek fényében merre 
jelölte ki a rend útját, csak a csillagok a 
megmondhatói, de a jelenben a Csillaglátók 
elkötelezett hívei a Liga függetlenségét célzó 
politikának. 

A társaságba való felvétel mindenki 
számára nyitott, amennyiben rendelkezik egy 
Sinemosi ligához tartozó tekintélyes család, 
szervezet ajánlásával, előre ki tudja fizetni a 
250 aranyra rúgó képzési díjat és kiemelkedő 
szellemi képességekkel rendelkezik. A képzés 
15 évig tart, mely végén a Novíciusok 
Adeptussá, azaz 1.Tsz-ű varázslóvá válnak. 

 

 

 

Volt már rá példa, hogy egy-egy 
kiemelkedő képességekkel rendelkező ifjú 
képzési díját átvállalta egy tehetősebb 
család, hogy másfél évtized után 
ellentételezésül saját szolgálatába szólítsa a 
fiatal varázslót. 
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Karakteralkotás 

A Csillaglátók társasága rendből való 
varázsló számos specialitással rendelkezik 
képzettségek, különleges képességek és 
kötöttségek terén. Harcérték, életerő, 
fájdalomtűrés és a szintlépéshez szükséges 
tapasztalati pontok esetében a varázsló 
kasztnál leírtak az érvényesek. 

Harcérték 

A Csillaglátók se sok figyelmet 
szentelnek a közelharc gyakorlásának A 
küzdelem számukra sem több egyfajta 
testmozgásnál. Ké-alapjuk 2, Té-alapjuk 15, 
Vé-alapjuk 70, Cé-alapjuk pedig 0. A 
felsoroltak között minden Tapasztalati 
Szinten további 4 Harcérték Módosítót 
oszthatnak szét, amiből Té-jük és Vé-jük 
növelésére 1-1 pontot kötelesek fordítani. 

Életerő és fájdalomtűrés 

A varázslók nemigen edzik a testüket 
és a fájdalomhoz sincsenek hozzászokva. 
Ehhez mérten mind életerejük, mind 
fájdalomtűrés pontjaik is alacsonyak. 

A karakter Ép-alapja 3 (ehhez még 
Egészségének 10 feletti része járul), 

Fp-alapja 2, amihez (Állóképességük 
és Akaraterejük 10 feletti hányadán túl) 
még k6 adódik Tapasztalati Szintenként. 

Képzettségek 

A varázsló Kp-alapja 7, amihez 
(Ügyessége és Intelligenciája 10 feletti 
részén túl) Tapasztalati Szintenként (már az 
1. Szinten is) további 10 Kp járul. 

A csillaglátók társaságánál a varázsló 
karakter az 1. Tapasztalati Szinten a 
következő Képzettségeket kapja: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (tőr v. rövid bot) Af 
Pszi (kyr metódus) - 
2 nyelvtudás (tengeri közös, 
szabad) 

Af 
(5,4) 

Ősi nyelv ismerete (kyr) Mf 
Írás/olvasás Af 
Csillagjóslás Af 
Asztrológia Af 
Rúnamágia Af 
Történelemismeret Af 
Vallásismeret Af 
Legendaismeret Af 
Sebgyógyítás Af 
Élettan Af 
Alkímia Af 
Herbalizmus Af 
Időjóslás Af 
 
További Szinteken a következő képzettségben 

részesül: 
 
Tsz. Képzettség Fok/% 

6. Asztológia Mf 
6. Rúnamágia Mf 
12. Csillagjóslás Mf 
 

Különleges képességek, sajátosságok 

Mozaikmágia használata. A karakter max. Mp-
ja minden Tapasztalati Szinten 10-zel növekszik 

(1. Szinten 10, 2.-on 20, 3.-on 30, és így 
tovább). 

A Pszit a Kyr metódus szerint alkalmazzák. 
A varázslók tisztában vannak az alapvető 

anyagok szerkezetével, a mágikus tartalmú jelek 
rajzolásával, a hasonló természetű varázsigék pontos 
kiejtésével és hangsúlyozásával. 

A varázslók képesek érzékelni a Zónájukon 
belül minden leplezetlen mágiát, ám ezek mibenlétét 
és természetét csak Fürkészéssel képesek 
megállapítani. 

Az iskola sajátosságai 

• Az iskolába csak kiemelkedő mentális 
tulajdonsággal rendelkezők nyerhetnek felvételt. 
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A karakter Asztrál, Mentál és Intelligencia 
tulajdonságának legalább 14-nek kell lennie. 

• A Csillaglátók társaságánál a tér-, idő-, sík- és 
szimpatikus mágiára helyezik a hangsúlyt az 
elemi és anyag mágia rovására. A megfelelő 
gyakorlás hiánya miatt az elemi és anyag mágia 
részét képező mozaikok varázslási ideje minden 
esetben kétszeres időt vesz igénybe. 

• Noha a nekromanciához tartozó mozaikokat, 
varázsjeleket maradéktalanul ismerik, 
neveltetésüknek köszönhetően ezen 
mágiaformák használatát igyekeznek kerülni.  

• A renden belüli megbecsülés, cím és ezzel együtt 
járó magasabb körökbe való beavatás nem jár 
automatikusan. A karakternek saját, szabadon 
elkölthető képzettségpontjaiból kell 
megszereznie a szükséges képzettségeket, 
melyek a tudományokban való jártasságát 
tükrözik, illetve el kell érnie a megfelelő 
tapasztalati szintet, mely világlátottságát 
hivatott jelképezni.  

• A magasabb körökbe való beavatás után 
alkalmazhatják a nagymester által egy kyr leírás 
alapján kifejlesztett Csillag-varázst és a rend 
által kidolgozott egyedi varázslatmozaikokat. 

• Az iskolában tanított Asztrológia képzettség 
alkalmazásával egy-egy személy személyiségi 
jegyeiről tudhatnak meg dolgokat, melynek 
segítségével magasabb szinten könnyebben 
alkalmazhatják varázslataikat az adott személyre 

• Az iskolában tanított Csillagjóslás képzettség 
alkalmazásával kifürkészhetik a jövő 
eseményeit. 

• Az iskolában végzett varázslók nem kapnak 
varázsló botot, így le kell mondaniuk a bot 
adta előnyökről. 

 

A beavatásról 

A beavatás a Csillaglátók rendjébe tartozó 
varázslók számára nagy esemény. Ha teljesítik a 
megszabott feltételeket, hűséggel viseltetnek a 
rendhez, lehetőséget kapnak tudásuk és vele együtt 
hatalmuk kiterjesztéséhez. A beavatást a rend 
nagymestere személyesen végzi el a Csillaglátók 
Bolk szigetén található rendházába, a karakter 
csillagzatának figyelembevételével. 

A beavatás nem kötelező, de az iskola 
fennállása óta nem volt arra példa, hogy valaki ne 

akarta volna megszerezni a fokozattal járó 
elismerést. A 15 éves képzés alatt kirostálódnak 
a rend mentalitásától távol álló jelöltek. 

 

 

A beavatás körei 

Első kör 
A beavatás után a Novícius Adeptussá, 

azaz első szintű varázslóvá válik. 
Második kör 

A varázsló kellő tapasztalatszerzés után a 
megfelelő időben a Nagymester elé járulva 
elnyeri a Magiszter Minor fokozatot. Beavatást 
nyer a rend által ismert varázslatok 
használatába (Csillag-varázs, Múlt fürkészés, 
Időugrás, Öregítés, Gyorsítás, Lassítás, 
Szimpatikus viszony felfedés) és 
megismerkedik a mesterfokú asztrológia 
képzettség egyedi felhasználásával. A 
beavatáshoz szükséges tudományos munka és 
tapasztalat: Egy Mf-ú választott tudományos 
képzettség és legalább 4.Tsz. 
Harmadik kör 

A Magiszter fokozat elérésével varázsló 
képes lesz a Csillag-varázs mozaik 
eredményesebb használata mellett további 
speciális mozaikok, varázsjelek használatára. 
(Térkapu pentagramma, Térgát varázsjel, 
Tércsapda varázsjel, Tértorzítás mozaik, 
Szimpatikus viszony leplezése, Szimpatikus 
béklyó feltörése). A beavatáshoz szükséges 
tapasztalat: Legalább 6.Tsz.  
Negyedik kör 

A Magiszter Secondus fokozatba való 
avatás után a varázsló betekintést nyer a rend 
legbelső titkaiba. (Sík kapu, Szimpatikus 
viszony megszüntetése). A beavatáshoz 
szükséges tudományos munka és tapasztalat: A 

A nagymester személyesen rója a 
csillagok és együttállások jegyeit a 
beavatásra váró jelöltek pergamen lapjaira. 
Ha mégoly érdemes is a jelölt, olykor 
megesik, hogy éveket is várnia kell a 
megfelelő pillanatra. A nagymester sosem 
tesz kivételt, csak a megfelelő időpontban 
szólítja magához a tanítványt a beavatási 
rítus elvégzéséhez. 
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második választott tudományos képzettség 
Mf-a. és legalább 8.Tsz.  
Ötödik kör 

A beavatás utolsó köre után, a 
beavatott képes lesz tovább vinni a 
hagyományt, az iskola alacsonyabb szintű 
tagjainál elvégezni a beavatási szertartást. A 
beavatáshoz szükséges, hogy a jelölt 
legalább 12.Tsz-ű  legyen és sikerre vigyen, 
egy a nagymester által meghatározott 
küldetést. 

Beavatáshoz szükséges tudományos 
munka 

Az egyes beavatási szintekhez 
szükséges képzettségek mesterfokát a 
karakter szabadon elkölthető 
képzettségpontjaiból kell megszereznie. 

Az alábbi elismert képzettségből 
szabadon lehet a karakterhez illő 
képzettségeket kiválasztani: 

• Jog/Törvénykezés  (Mf: 30) 
• Pénzügyek   (Mf: 30) 
• Politika/diplomácia  (Mf: 25) 
• Mágia ismeret  (Mf: 25) 
• Lélektan   (Mf: 25) 
• Legendaismeret  (Mf: +40; Af 

képzettséggel már 1. Tsz-en rendelkezik) 
• Történelemismeret  (Mf:+15; Af 

képzettséggel már 1.Tsz-en rendelkezik) 
 
A képzettségekről bővebben az ETK, 

PPL1 könyvekben lehet olvasni. 
 

Egyedi varázslat mozaikok 

Csillag varázs 

Típus: csillag varázs 
Mana pont: 1 
Erősség: Tsz.  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: - 
Szükséges beavatási szint: 2. kör  

A csillagok szférák Elsődleges anyagi síkra 
gyakorolt hatása nem ismeretlen az ég titkait 
fürkészők előtt. Hosszas kutatások eredményeként a 
Csillaglátók társaságának alapítása előtt a rend 
nagymesterének sikerült egy hatodkori kyr leírás 
alapján megfejtenie és használnia a Csillag-
varázsnak keresztelt varázslat mozaikot. A varázslat 
mozaik egy pillanat erejéig csatornát nyit a varázsló 
lelke és csillagszférák között. A szférákból érkező 
energiát tudja a varázsló a létrehozandó varázslatba 
irányítani. A varázslat alkalmanként csak egy 
mozaikhoz fűzhető hozzá, azaz egy több mozaikból 
álló varázslat esetén csak egy mozaikra fejti ki a 
hatását.  

Fontos megemlíteni, hogy a mozaik által 
biztosított előnyöket csak a beavatási szertartás után 
élvezheti a varázsló. Ennek hiányában a tudás csak 
az elméleti ismeretre terjedhet ki.  

 
A beavatás második köre után a varázslat 

hatására Tsz-el kevesebbért (minimum egy) mana 
pontért hozhat létre idő-, tér-, sík- és szimpatikus 
mágiát. Az egyéb mágikus módszerekhez tartozó 
mozaikok (pl.: asztrál, metál, elemi mágia, stb.) 
esetén az évkörnek megfelelően (hónapok szerint) 
képes kihasználni a fenti előnyt. 

 
Hónap Mágia forma 
Kyel anyag 
Darton nekromancia 
Uwel elemi 
Alborne asztrál 
Adron mentál 
Krad mentál 
Dreina anyag 
Antoh elemi 
Areal asztrál 

 
Pl.: Antoh hónapjában a mozaik használatával 

egy 5. Tsz-ű Csillaglátó varázsló egy 3E-s tűznyilat 
12Mp helyett 8Mp-ért hozhat létre.  

 A beavatás negyedik köre után az előny az 
idő-,tér-,sík- és szimpatikus mágia esetén Tszx2-re 
módosul.  Az egyéb mágikus módszerekre a korábbi 
előny érvényesül. 
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Múlt kifürkészése 

Típus: időmágia 
Mana pont: lásd a leírásban 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 6 kör 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: - 
Szükséges beavatási szint: 2. kör  

A varázsló önmagára alkalmazva a varázslatot 
tanúja lehet az adott helyen korábban lezajlott 
eseményeknek. A varázslat teljes ideje alatt 
koncentrálnia kell, mozogni sem mozoghat. Az 
események az adott látószögből szemlélheti. 
Mindent úgy láthat, hallhat mintha ő is jelen lett 
volna. Ha a múltban bármi zavarná ebben pl. valaki 
elsétál előtte, vagy korábban fal volt azon a helyen, 
nem fog látni, hallani. 

A régmúlt dolgai semmilyen más hatással nem 
lesznek rá. A szükséges manapontok attól függően 
változnak, milyen régi dolgokat kíván a varázsló 
kifürkészni. Az időtartam és ereje a teljes varázslatra 
fordított manapontok többszörözésével növelhető. 

Kifürkészni kívánt múlt Mp 
1 körnél kevesebb 2 
1-6 kör 4 
1 perc -1 óra 8 
1 óra - 1 nap 16 
1 nap - 1 év 32 
1-100 év 48 
100-1000 év 64 

Időugrás 

Típus: időmágia 
Mana pont: lásd a leírásban 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: lásd a leírásban 
Időtartam: lásd a leírásban 
Mágiaellenállás: - 
Szükséges beavatási szint: 2. kör  

A mozaik segítségével a varázsló személyeket 
és tárgyakat juttathat előre az időben. Az időugrás 
csak akkor jön létre, ha az érkezés pillanatában 
semmi nem gátolja az utazókat, hogy belépjenek a 
térbe.  

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy 3 kg 
súlyt hány Mana pontért milyen messzire 
küldhető előre az időben. (II. Törvénykönyv) 

 
Időugrás Mp Varázslás ideje 

1 körnél kevesebb 1 1 szegmens 
1-6 kör 2 2 szegmens 
1 perc -1 óra 3 1 kör 
1 óra - 1 nap 4 6 kör 
1 nap - 1 év 5 2 perc 
1-100 év 6 5 perc 
100-1000 év 7 15 perc 

Öregítés 

Típus: időmágia 
Mana pont: lásd a leírásban 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: lásd a leírásban 
Időtartam: 1 szegmens 
Mágiaellenállás: - 
Szükséges beavatási szint: 2. kör  

A mozaik segítségével a varázsló 
kiszakítja a személyeket vagy a tárgyakat az idő 
szövetéből és felpörgeti számára az idő 
múlását. (II. Törvénykönyv) 

 
Öregítés Mp/3Kg Varázslás ideje 

1 hétnél 
kevesebb 

1 1 szegmens 

1 hét - 1 hónap 2 2 szegmens 
1 hónap - 1 év 3 1 kör 
1 év - 10 év 4 6 kör 
10 év - 50 év 5 2 perc 
50 - 100 év 6 5 perc 
100-1000 év 7 15 perc 

Lassítás 

Típus: időmágia 
Mana pont: 1/3Kg 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Mágiaellenállás: - 
Szükséges beavatási szint: 2. kör  

A mozaik segítségével egy élőlény vagy 
tárgy minimális mértékben lelassítható az idő. 
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az áldozat annyit észlel, hogy körülötte 
minden és mindenki felgyorsul. 

Gyorsasága 3-ra csökken. Minden 
körben csak fele annyi támadásra jogosult, 
mint máskor. Té-je Vé-je 40-el csökken, 
ellenben puszta bőre is 4-es SFÉ-vel 
rendelkezik, sebzése pedig 
megkétszereződik. (II. Törvénykönyv) 

Gyorsítás 

Típus: időmágia 
Mana pont: 1/3Kg 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Mágiaellenállás: - 
Szükséges beavatási szint: 2. kör  

A mozaik a lassítás ellentéte. A 
kiszemelt tárgy vagy személy saját idejének 
múlását felgyorsítja, miáltal környezete 
hozzá képest lelassul.  

Gyorsasága 21-re emelkedik.  Minden 
körben kétszer annyit támadhat, mint 
máskor. Té-je Vé-je 40-el növekszik, ám 
minden sebzés (SP) amit elszenved, 
megkétszereződik, és minden ellenfelének 
+4 SFÉ-je lesz az ő csapásaival és 
szúrásaival szemben. (II. Törvénykönyv) 

Térgát varázsjel 

Típus: jelmágia 
Mana pont: 1/1 láb sugár 
Erősség: 1 (1Mp-ért 1E-vel növelhető) 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Időtartam: amíg a rajzolat töretlen 
Szükséges beavatási szint: 3. kör  

A rajzolat adott területen belül gátat 
szab minden térmágiának. A területre és a 
területről  teleportálni, távolba hatni, 
térkaput nyitni lehetetlen, hacsak a térmágia 
erőssége meg nem haladja a rajzolat erejét. 
(II. Törvénykönyv) 

 
 
 
 

Térkapu pentagramma 

Típus: jelmágia 
Mana pont: 82 Mp (x2) 
Erősség: 1  
Rajzolás ideje: 1 óra (x2) 
Időtartam: amíg a rajzolat töretlen 
Szükséges beavatási szint: 3. kör  

A párban használatos varázsjel segítségével a 
tér két pontja között nyílik lehetőség átjárásra. A 
keletkező átjáró nem állandó, csak olyankor nyílik 
meg, ha valaki vagy valami az indulási 
pentagramma külső körívén belül kerül. A 
pentagrammák tárgy-tárgy szimpátiaviszonyban 
állnak egymással. (II. Törvénykönyv) 

Tércsapda varázsjel 

Típus: jelmágia 
Mana pont: 2 Mp/ 1 láb sugár 
Erősség: 1 (1Mp-ért 1E-vel növelhető) 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Időtartam: amíg a rajzolat töretlen 
Szükséges beavatási szint: 3. kör  

A Tércsapda a Térgát Varázsjel különleges 
változtat. Hatóterületén nem gátat szab a 
Térmágiának, hanem a varázsjelhez vonzza. (II. 
Törvénykönyv) 

Tér torzítás 

A körülöttünk lévő tér, csak a köznapi 
gondolkodók számára tűnik megváltoztathatatlan 
szabályok szerint felépülő valóságnak. A hozzáértők 
azon túl, hogy értik ezeket a szabályokat, a 
megfelelő varázslatokkal képesek kényük, kedvük 
szerint megváltoztatni az őket körülvevő Világot. 
Típus: térmágia 
Mana pont: 34 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 óra 
Időtartam: 1 óra 
Szükséges beavatási szint: 3. kör  

A varázslat hatására a varázsló zónáján belül 
eső 8 köblábnyi tér kiterjedését tudja kétszeresére 
megnövelni, vagy felére csökkenteni (pl.: 1x2x4 láb-
as folyosó hosszát felére csökkenti). A hatás igen 
látványos, lehet. Egy kívülről kis szoba hatalmas 
termet rejthet magában vagy egy hosszúnak tűnő 
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folyosón pár lépéssel végig haladhatunk szemre 
villám gyorsan. A tér torzítás hatása csak a tér 
méreteire terjed ki. A megváltoztatott térben sem a 
hőmérséklet, sem a fényviszonyok, tárgyak súlya, 
stb. nem változik. A mágia megszűnésekor a tér 
némi háborgás után az eredeti állapotok szerint 
rendeződik újra. A mágiának alap esetben nincs 
sebzése, de használattó függően a hatás lejártával a 
méretbeli különbségek okozta hatás érvényesül. A 
példaként hozott folyosót lezáró két ajtó közé egy 2 
láb hosszú kötelet feszítettek a varázslat ideje alatt. 
A hatás lejártakor a tér eredeti méreteire változik. A 
kötél vagy az ajtók mindenképpen engednek a 
hatalmas erőnek. 

A speciális helyzet ismeretében a sebzés 
meghatározása a KM jogkörébe tartozik.  

A mana pontok többszörözésével a varázslat 
erejét lehet növelni. Minden további 3 Mp-ért 1 
lábbal lehet megnövelni a szélességet, mélységet 
vagy a magasságot. 

A varázslat időtartamát növelni időmágiával 
vagy a Tér torzítás varázsjellel lehet. Utóbbi esetben 
a varázslat manapont igényén túl további 33 Mp 
szükséges a varázsjel elkészítéséhez. Természetesen 
ebben az esetben a hatás mindaddig fennmarad, míg 
a rajzolat töretlen. 

Sík kapu 

Típus: síkmágia 
Mana pont: 110 
Erősség: 1 
Varázslás ideje: 2 perc 
Időtartam: 3 perc 
Szükséges beavatási szint: 4. kör  

A varázslat során Ynev elsődleges anyagi síkja 
és egy másik sík között nyílik egy 2x2 láb méretű 
átjárót, mely 3 percig köti össze a síkokat, szabad 
átjárást biztosítva mindkét irányból.  

A Csillaglátó varázslók számára a jelenben 
(P.sz. 3691) nem veszélytelen a varázslat elvégzése, 
mert a kellő tapasztalat hiányában van arra esély, 
hogy nem a kívánt síkra nyílik a kapu. Alap esetben 
a varázslónak 40%-nyi esélye van arra, hogy a kapu 
az általa meghatározott síkra nyíljon. Amennyiben a 
szerencse úgy hozza, azaz a próba nem jár sikerrel, 
az alábbi táblázatban foglaltak szerint kell 
meghatározni, hogy melyik síkra nyílt a kapu.  Ha a 
varázsló válllaja a kockázatot, minden síkkapu 

nyitás után +10%-al nagyobb esély van a 
sikerre következő próba során. 

2K10 dobás alapján: 
 

Dobás eredménye Sík 
2 Víz elemi síkja 
3 Tűz elemi síkja 
4 Föld elemi síkja 
5 Levegő elemi síkja 
6 Kék sík 
7 Gyötrelem síkja 
8 Sötétség síkja  
9 A Fekete entrópia síkja 
10 Vérsík 

11-20 Semleges köztes sík 
 

Kék sík 
A démoni síkok egyike. Hercege Beress. 

Itt él a Rorthar nevű démonúr is. (RúnaIV/1, 
Démonok, 15/2/0) 
Gyötrelem síkja 

A démoni síkok egyike. Hercege Ligeroe. 
Itt él a Lirytt nevű démonúr is. (RúnaIV/1, 
Démonok, 14/2/5) 
Sötétség síkja  

Többek között Lumineshel, a fényevő 
otthona. (Sum 46/2/4) 
A Fekete entrópia síkja 

Tiltott sík, ahol a godoniak által már a 
sötét múltból ismert Fekete Entrópia Ura lakott. 
Psz. 1110-ben, a Halott Lombok Gyermeke 
néven ismert aquir nyit rá kaput Godonból. Ez 
lett a Déli Kapu. (Gefrámia, 97/5) 
Vérsík 

A Démoni síkok egyike. Az egészet 
vöröslő vértenger borítja. A sík hercege 
Sigrass. (RúnaIV/1, Démonok, 14/1/6) 

Szimpatikus viszony felfedése 

Típus: szimpatikus mágia 
Mana pont: 10 Mp/E 
Erősség: 1 (erősíthető) 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
Szükséges beavatási szint: 2. kör  

A varázsló önmagára alkalmazva a 
varázslatot az időtartam erejéig képes lesz látni 
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a szimpatikus viszonyokat, amennyiben 
azok leplezésének erőssége nem haladják 
meg a varázslat erősségét. A varázslás ideje 
alatt a tárgyat vagy személyt a varázslónak 
meg kell érintenie. Az egyes szimpatikus 
viszonyok egy a tárgyból vagy személyből 
kiinduló fonálként jelennek meg. Színűk a 
szimpatikus viszony típusa szerint eltérő. 
Tárgy szimpátia esetén kék, társzimpátia 
esetén zöld, míg vérszimpátia esetén piros.  

Szimpatikus viszony leplezése 

Típus: Mágikus procedúra (szimpatikus 
mágia) 
Mana pont: 40/60/80 (tárgy-/társ-
/vérszimpátia) 
Erősség: 100 
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: 1 hónap 
Hatótáv: érintés 
Szükséges beavatási szint: 3. kör  

A varázslattal időlegesen 
felfüggeszthető a szimpatikus viszony. Az 
időtartam lejárta után a szimpatikus viszony 
újra felépül.  

Szimpatikus béklyó feltörése 

Típus: Mágikus procedúra (szimpatikus 
mágia) 
Mana pont: 66 
Erősség: 100 
Varázslás ideje: 1 perc 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Szükséges beavatási szint: 3. kör  

A varázsló minden általa létrehozott 
varázstárggyal szimpatikus kapcsolatban 
áll, a mágia törvényei szerint. A 
szimpatikus béklyó feltörése ezt a 
kapcsolatot szakítja meg egyszer és 
mindenkorra. A varázsló csak a saját maga 
által létrehozott tárgyakhoz fűződő béklyót 
képes feltörni úgy, hogy a tárgyban 
munkáló mágia továbbra is működőképes 
maradjon. Kivételt képeznek a zóna és a 
személyes aura varázsjel. (rúna III/3,7.old) 

 

Szimpátia varázsjel 

Típus: jelmágia (szimpatikus mágia) 
Mana pont: 20 
Erősség: 100 
Rajzolás ideje: 3+3 perc 
Időtartam: amíg a rajzolat töretlen 
Szükséges beavatási szint: 3. kör  

Jelpár, mely tárgy-tárgy szimpátiát hoz létre 
két tárgy között, melyekre írják őket. Ha bármelyik 
rajzolat megsérül, a szimpátia azonnal megszűnik. 

Szimpatikus viszony megszüntetése 

Típus: Mágikus procedúra (szimpatikus mágia) 
Mana pont: 100 
Erősség: 100 
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Szükséges beavatási szint: 4. kör  

Nagyhatalmú procedúra, melynek segítségével 
a varázsló bármiféle (tárgy, társa, vér, stb.) 
szimpátiás kapcsolatot megszüntethet. A procedúra 
végrehajtásához elengedhetetlenül szükség van a 
szimpatikus viszony egyik tagjára. A procedúra 
elvégzése után a szimpatikus viszony azonnal 
megszűnik. A névszimpátia. A valódi név és gazdája 
közötti kapcsolat nem lehet megszüntetni a 
procedúra erősítésével sem. 

Egyedi képességek 

Asztrológia 

Af: 10 Kp 
Az alapfokon képzett karakter ismeri Ynev 

csillagait, égi testeit, csillagképeit és a hozzájuk 
fűződő hiedelmeket. Egy adott személyről, 
amennyiben ismert a születési év, hónap és nap, 
k3x20 perc idő alatt elvégzett számítással alapvető 
jellemvonásokat tudhat meg. 

(Ezen tudás kisasszonyok és hiszékeny urak 
elkápráztatásán túl nemigen alkalmasak másra.) 

Mf: 30Kp 
A mesterfokú képzettséggel bíró karakter 

ismeri Ynev csillagait, égi testeit, csillagképeit és 
azok lélekre gyakorolt hatását. Egy adott személyről, 
amennyiben ismert a születési év, hónap és nap, 
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k3x20 perc alatt elvégzett számítással, már 
pontosabb jellemrajzot képes alkotni. Így képet 
kaphat a jellemző jellemről, mélyebb 
jellemvonásokról. 
Egyedi felhasználás a Csillaglátók számára 

Sikeres képzettségpróba esetén a horoszkópból 
kiolvasható, hogy az adott személyre milyen mágia 
típusok melyik napszakban gyakorolhatnak nagyobb 
hatást. Amennyiben a képzettség ismerője 
rendelkezik a megfelelő szintű beavatással, Tsz x 
Mp-al kevesebb mana pontért (minimum egy) 
hozhat létre a személyen Asztrál-, Mentál és 
Szimpatikus mágikus mozaikokat. 

A próba ismétlésére van mód, de ebben az 
esetben a számításokra fordított időt újra meg kell 
határozni. Mivel az ismételt próbát is a KM dobja 
így a játékos soha nem lehet teljesen biztos abban, 
hogy számításai teljesen pontosak. 

KM: Mivel minden NJK a te irányításod alatt 
áll, használd ezt a lehetőséget hangulati elemként. 
Ha a karakter megszerzi a szükséges adatokat 
(születési év/hónap/nap) hagyd élni ezzel a 
lehetőséggel! Adott esetben kisebb kaland alapján is 
jelentheti a fenti információk megszerzése. 

 

 
 

Játéktechnika 

A karakter megszerzi az NJK születésére 
vonatkozó információt. 

A KM dob K100-al, hogy eldöntse sikeres-e a 
képzettség használata. (Mf; K100<90) 

Siker esetén az alábbi táblázat helye 
változatát adja át a JK-nak. 

Sikertelen próba esetén a KM hibás 
adatokkal szolgál. A hibáról a karakter csak a 
varázslat elmondásakor szerez tudomást. Ebben 
az esetben a varázslat nem jön létre, de a 
varázslásra szánt Mp-ok elvesznek. 
Segédlet az asztrológiai térkép kitöltéséhez, 
arra az esetre, ha nem volt előre megalkotva. 

1.) dobj k6-al; 
2.) Az eredménytől függően 1 -asztrál; 2- 

semmi, 3-mentál; 4-semmi 5- szimpatikus, 6- 
semmi sorrendben ír az alábbi táblázat mellé a 
mágia formákat az első órától kezdve. 

3.) JK/KM, az így létrejött „asztrális 
térképet” őrizd meg, hogy a későbbi játékok 
alkalmával használhassátok! 

Pl. K6 dobás eredménye: 3 
 

Óra neve 
(Pyarroni) 

Alkalmazható mágia 
forma 

Kék hold mentál 
Pusztítás - 
Remény szimpatikus 
Fény - 
Tisztesség asztrál 
Áldozatok - 
Gazdagság mentál 
Béke - 
Igazság szimpatikus 
Szentek - 
Törekvők szimpatikus 
Lobogók - 
Hit asztrál 
Barátság - 
Bűnbánat mentál 
Vágyak - 
Homály szimpatikus 
Vörös hold - 
Álmok asztrál 
Sötétség - 

 

Csillagjóslás 

Yneven sokan kutatják a jövőt, de csak 
kevesen számára adatik meg az, hogy több-
kevesebb sikerrel megjósolják azt. Ráadásul a 
jövő szinte soha nem egyértelmű, ritkán 
határozható meg minden részletére kiterjedő 

Példa 
Desmond, a 6. szintű Csillaglátó varázsló 

társaival feladatul kapta, hogy tárgyalásokat 
folytassanak egy toroni kereskedelmi 
flottatiszttel. Mielőtt nekikezdenek a nemesi 
családok sorsát befolyásoló tárgyalásnak, 
Desmond tanácsára a kis csapat viszontagságos 
kalandok során szert tesz a flottatiszt 
születésének pontos idejére (év/hónap/nap). A 
tárgyalás előtt Desmond felállítja a tiszt 
személyes asztrológia térképét. Ha minden 
számítása helyesnek bizonyul, a flottatiszt 
érzelmeit befolyásoló varázslatok elvégzésére a 
Tisztesség, a Hit és az Álmok órája ígérkezik 
alkalmasnak. 
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pontossággal, ezért a jövendőmondók 
titkolózóak, gyakran homályosan 
fogalmaznak, szimbólumokban beszélnek. 

Ynev-szerte sokféle jóslási módszer 
ismeretes, van, aki a madarak röptéből, 
különböző kártyákból, sebekből és 
hegekből, kiontott belekből, kockákból 
jósolnak, mások a vérszitához, megint 
mások a csillagokhoz értenek, de méltán 
híresek a toroni számjósok is. A jóslás 
képzettséget minden módszerre külön kell 
felvenni és azt a karakterlapon feltüntetni. 

 A jövendőmondás egyaránt jelenti a 
különböző jelek megtalálását és azok 
megfejtését, az elemezni kívánt helyzetre 
való értelmezését is. A jóslás sosem lesz 
pontos, ám a képzettség fokában bizonyos 
százalékokat jelent leginkább eldöntendő 
kérdéseinek helyes megválaszolásához. A 
jövendőmondás alkalmazásakor a 
karakternek meg kell fogalmaznia kérdését, 

majd a KM a dobás ismeretében homályos 
utalásokkal, amelyek akár hamisak is lehetnek, ha a 
próba sikertelen, illetve akár a válasz jövőből való 
kiolvashatatlanságával is válaszolhat. A Csillaglátók 
társaságánál a csillagokból igyekeznek kiolvasni a 
jövendőt. 

Af: 8Kp 
Az alapfokú jós 30% eséllyel olvashatja ki 

sikeresen a jövőt az általa ismert módszer 
segítségével. 

Mf: 20Kp 
A mesterfokú jós 65% eséllyel olvashatja ki 

sikeresen a jövőt az általa ismert módszer 
segítségével. (Az Új tekercsek alapján, MG) 

 
Az Iskolánál használt fokozatok, az 

elérésükhöz szükséges feltételek és beavatási szintek 
összefoglalója. 

 
 

 

Fokozat 
neve 

Szüks. 
Tsz. 

Szükséges 
tudományos 

munka 
Képzettségek Elérhető egyedi varázslatok 

Adeptus 
(1. kör) 

- 
 

- 
 

1. Tsz-re 
meghatározott 
képzettségek  

 

Magiszter 
Minor 
(2. kör) 

4.Tsz 
 

Mf az első 
választott 

tudományos 
képzettségben 

 

- • Csillag-varázs mozaik / (Tsz) 
Mp-al kevesebb idő-,tér-,sík-, 
szimpatikus mágiára, minden 
más mágia típusra az évkörnek 
megfelelően. 

• Szimpatikus viszony felfedése 
• Múlt fürkészés   
• Időugrás, Öregítés, Lassítás, 

Gyorsítás 

Magiszter 
(3. kör) 6. Tsz 

- Asztrológia (Mf)  
(Tsz) x Mp-al 
kevesebb adott 
személyre irányuló 
asztrál-, mentál-, 
szimpatikus 
mágiára. 
Rúnamágia (Mf) 

• Szimpatikus béklyó feltörése; 
• Szimpátia varázsjel; 
• Szimpatikus viszony leplezése;  
• Térgát varázsjel;   
• Tércsapda varázsjel. 

   

Magiszter 
Secondus 
(4.kör) 

8.Tsz 
 

Mf a második 
választott 

tudományos  
képzettségben 

Csillagjóslás (Mf) • Csillag-varázs mozaik 
hatékonyabb használata; 

• (Tszx2)Mp-al kevesebb idő-, 
tér-, sík és szimpatikus mágiára; 
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 • Tér torzítás;   
• Sík kapu; 
• Szimpatikus viszony 

megszüntetése. 

Magiszer 
Maximus 
(5.kör) 

 
12.Tsz 

 

A nagymester 
által adott 

feladat sikerre 
vitele. 

 
 
 

• Avató ceremónia használata 

 

 

Források 

• Első Törvénykönyv; 
• Második Törvénykönyv; 
• Papok, Paplovagok I.-II.; 
• Rúna magazinok; 
• Magyar Gergely cikkei. 

 
A címer és a térkép Magyar Gergely munkája. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
2015.04.03.  

Szerző: Páll Dénes 
Forrás: Kalandozok.hu 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
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