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Ereklye: Tűzszilánk: Körülbelül 7 darab lehet belőle Yneven (még senki sem látta egyszerre 
az összes darabot így elég nehéz megállapítani, hogy menyi és mekkora létezik belőle). 
Kinézetre mindegyik darab egy újnyi vastag kerek fémlapból letört darabra hasonlít, 
amelyekre ismeretlen jeleket véstek. Feltételezések szerint ezek összerakva egy kb. 40-50cm 
átmérőjű körlapot adnának ki. A legenda szerint Sogront akarták vele megidézni a hívei 
valamikor Orwella Ynevre manifesztálódásának idején. De a kísérlet balsikerrel végződött és 
a pentagramma darabjaira hullott szét. Ennek körülményei máig ismeretlenek de Sogron 
Ordani hívei ma is megpróbálják összegyűjteni a darabokat és megfejteni azok titkát. Három 
darab már a birtokukban van 2 darabról, úgy tudják, hogy Toronban rejtegetik, de a többiről 
nem tudni semmit. A darabok hatása a következő: 

• Az ereklye segítségével Mannapont gyűjtésnél úgy kell számolni, mintha birtokosa 
állandóan egy aktív vulkán mellett lenne. 

• A másik hatása pedig az, hogy a birtokosa a Tűzmágia varázslatait feleannyiért tudja 
létrehozni, és ezek erősítése is csak a felébe kerül (felfelé kerekítve) 

Csak Sogron igaz hívei élvezhetik ezeket az előnyöket! 

Találmány: Kahrei találmány ez az alkarra rögzíthető csáklyavető. Egy nagyon ügyes kis 
szerkezet, mely egy rugós mechanizmus segítségével kilövi a kicsiny, de erős (többnyire 
Abitacél) csáklyát (háromágú). A rugót, egy vízszintes mozgásból, körmozgásba átalakító 
mechanikával lehet, kézzel felhúzni. Kilövetlen állapotban csukva van a csáklya, csak kilövés 
után pattannak szét az ágai, ha ettől már nem tartja vissza a kilövő sin. A csáklya maga után 
egy vékony, mégis strapabíró kötelet húz, ami akár 8-10m hosszú is lehet, de ha az ember 
mágikus kötelet, vagy speciálisan sodrott ”kalandozó” kötelet használ erre a célra, akkor akár 
15-20m is felférhet az orsóra.  

Csáklyavető Táv: 20m Kezd.: 3 Ce: 10 

Varázslói mágia: Mannaégés 

A Varázsló ezt a varázslatot akkor alkalmazza, 
mikor más varázstudó mágiájának létrejöttét 
nem csak megakadályozni, hanem annak 
energiáit, egyúttal ellene is akarja fordítani. 
Például: Egy másik varázsló meg akar idézni 
egy Éjirémet, ez 35Mp ideje 3kör és 5 
szegmens. Mondjuk már csak 1 köre van hátra  
a befejezéséig, mikor mi ezzel a varázslattal 

közbe avatkozunk. Először is létrehozunk, az egyelőre iránynélküli kavargó manna köré, egy 
úgynevezett mágikus hálót. Ez 25Mp és 3 szegmens. Ezután enyhe koncentrációval fent kell 
tartanunk ezt a ”hálót” addig, míg a varázsló, a varázslata végén a végjellel irányt nem ad a 
mannának. Nem kell ismerni az adott mágiaformát, vagy látni a végjelet, hogy ezt érzékeljük, 
mert a háló figyelmeztet minket erre (bár nem árthat, ha ismerjük a varázslatot, így kb. tudjuk 
meddig tart a varázslási idő és mekkora az Mp igénye). A koncentrálás alatt lehet harcolni, de 
Pszit és mágiát alkalmazni, nem. Valamint a sebesülések is kizökkenthetik a koncentrálásból 
a varázslót (MTK). 

 Szóval, ha az idéző varázsló megadja a végjelet, mi érzékeljük a hálón keresztül a készülő 
varázslat Mannapont igényét, és ha rendelkezünk még ennyi Mp-vel (35), akkor azt a 

Típus: Mágikus procedúra (Egyéb mágikus 
módszerek, Szimpatikus mágia) 
Mannapont: 25+min 1+15 
Erősség: 100 
Sebzés: lásd a leírásban 
Időtartam: lásd a leírásban 
Varázslás Ideje: lásd a leírásban 
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”hálóba” átömlesztve, megköthetjük az ellenfél Mannáját. Így annak a varázslata nem jöhet 
létre. De ha nem elég a Mannapontunk, akkor nem tehetünk semmit, és a ”hálóba” befektetet 
Mp is elveszik. Ott tartottunk, hogy megkötöttük az ellenfél Mannáját, ami ha nem teszünk 
vele semmit, akkor 1 Kör múlva erős fényjelenség közepette (4Mp/E Elemifény Kitörés, a 
”háló” Mp-ja is hozzáadódik) szertefoszlik. 

 De ha 1 Körön belül 15Mp-ért új irányt adunk neki a saját testünkön keresztül (5Mp/1Fp 
veszteségért), akkor ezt a nyers energiát élőlényre zúdítva annyi Fp sebezhetünk, ahány Mp-ot 
megkötöttünk + a ”háló” 25Mp-ja. Ezt villám sebzésként kell számolnunk (görcs, szigetelés 
stb.), akár élőlényre, vagy tárgyra csapunk le vele. Akár mágikus tárgyakat is 
megsemmisíthetünk a nyers Mannával, ha a beléjük foglalt Mp kevesebb, mint a megkötött 
Mp-ok száma és a ”háló” 25Mp-ja. A különbözet pedig a mágikus képességét elvesztett 
tárgyat, tovább sebzi.  

Említésre méltó még az a hatása eme varázslatnak, hogy az első esetben a fénykitörés mellet 
3Mp/1% esély van arra is, hogy a létrehozandó varázslatok 1 Körig nem jönnek létre. Ez 
annak köszönhető, hogy a nyers Manna felszabadulása, és visszatérte a Mannahálóba annyira 
megzavarja azt, hogy csak azok a varázslatok jönnek létre 100% biztosan, amik nem a 
Mannahálóból táplálkoznak. Ezt a hatást viszont minden Mozaik Mágiahasználó érzékel 
100m-es körzetben. 

Sámán Mágia: Őrzőszellem 

Először is a Sámán Megtisztítja azt 
a területet, ahová a rajzolatot fel 
akarja vinni (3Mp+1Fp Szertartás). 
Ezután a Sámán egy olyan rajzolatot 
(1m-es átmérőjű kör tele torz 
ábrákkal) hoz létre az áldozat 
vérével (és némi füvekkel) amely a 

Föld világot és az idézet lényt ”köti” össze (40Mp+20Fp kb.). A lény számára ez olyan, mint 
a világítótorony, mely mutatja neki az utat. Így gond nélkül visszatérhet ezen keresztül a 
Földvilágba, ha az aktiválódik. Csak a már egyességet kötő lény térhet így vissza, és csak 
akkor, amikor a Sámán által előre meghatározott esemény meg nem történik. Ezek nem 
lehetnek bonyolult megfogalmazásúak Pl.: “Ha belép valaki a barlangba.”,”Bárki harcolni 
kezd.” (a KM dönt). Az eseménynek persze a hatótávon belül kell lennie. Ha a lény 
megjelenése kor a Sámán jelen van, akkor parancsolhat neki. Amúgy a lény az idézés 
alkalmával megbeszélt parancsot hajtja végre, ami az idézet lény Intelligenciájától függően 
akármilyen bonyolult is lehet. A lény az idézésénél szereplő ideig marad a Földvilágban. A 
rajzolat csak egy aktiválásra elég. Ha a rajzolat megvan, akkor a Sámán megidézi a 
kiválasztott lényt, és megkötik az egyességet. 

Varázslói Mágia: Elemi formázások: 

Oszlop: A Varázsló 20m-es körzetében, tud ebben a formában megidézni bármilyen 
Őselemet, amely úgy tűnik, mintha a földből törne ki. Valójában az Őselemet először 
szőnyegformájában idézzük meg, és onnan kitörés formájában azonnal távozik. Annyi 
E-s a kitörés is amennyi az Aura volt. 

Aura kitörés: A nevéből is kilehet találni, hogy ez a formázás az Őselemet először Aura 
formájában idézi meg, majd abból annyi E-s kitörés formájában távozik amennyivel 
Aura formájában rendelkezett. Annyi különbséggel, hogy itt a Varázsló 1 szegmenses 

Mannapont: 3Mp+1Fp +40Mp+20Fp+Idézés 
Erősség:  
Sebzés: _ 
Időtartam: Maradandó 
Varázslás Ideje: Áldozat +Mp pótlás + Idézés 20 Kör 
Hatótáv: Tsz/méter 
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koncentrálással, ha akarja, meghatározhatja a kitörés pillanatát később is. Persze ezt 
csak addig húzhatja ameddig az Aura időtartama, ezt engedi. 

Csapás: Ezzel a formázással a Varázsló az Őselemet egy célpontra tudja küldeni. A 
megidézett Őselem a földön haladva üldözi az áldozatot (a víz csordogálva, a tűz 
csíkban égve, az elemi erő mindent ellökve magától, stb.) maximum 100m-ig minden 
10m után veszítve egyet az E-ből. Ha elérte a célpont tárgyat vagy személyt, akkor a 
megmaradt E-vel kitörés keletkezik. Az Őselem semmiképp sem haladhat egy vágtató 
ló sebességénél gyorsabban. 

Bárd varázslatok: 

A célpont, ha elvéti az Asztrális ellenállását a varázslattal 
szemben, akkor a Bárd az általa választott érzékszervével 
ugyan úgy halhat, láthat, tapinthat, ízlelhet, szagolhat, mint a 
gazdája, anélkül, hogy az tudomást szerezne róla. A Bárd az 
időtartam alatt ki-bekapcsolgathatja ezt a hatást. 

A célpont áldozattal és csakis ővele azt látathat a Bárd, amit 
akar. De csak a kiszemelt személy látja ezeket, mert a Bárd 
csak az őszemébe jutó fényeket változtatja meg. Így akár egy 
teljesen más képet látathat a szerencsétlennel, mint a valóság. 
Ezzel az alkalmazással a kellőpillanatban eléggé meg tudjuk 
kuszálni a szálakat. 

A 15 kör alatt a Bárd mintha röntgen szemekkel rendelkezne, 
átlát minden ruhán, húson és csontnál nem keményebb 
anyagokon. Így fémen, kövön és természetesen mágikus 
anyagokon nem lát át ezzel a varázslattal sem, de fegyverek 
érzékelésére így is elég hatásos. OPCIONÁLIS A hatást 
annyira is le tudja csökkenteni, hogy csak a szöveten tud 
átlátni, de az ember bőrén már nem(Hehehe). 

A varázslat magáért beszél. 20m-es körzetben minden olyan 
illúziót észrevesz a Bárd (bármilyen Kasztba is tartozzon az.) 
amelynek kisebb az Erőssége, mint az Illúzióérzékelésé. Az 
varázslat Erőssége nem növelhető. 

Név: Kémkedés 
Mannapont: 5+1/E 
Erősség: 5 
Időtartam: 1 Óra 
Varázslás Ideje: 5 szegmens 
Mágia Ellenállás: Mentál 

Név: Illúziócsapda 
Mannapont: 10+2/E 
Erősség: 5 
Időtartam: 1 perc 
Varázslás Ideje: 5 szegmens 
Mágia Ellenállás: Mentál 

Név: Fémérzékelés 
Mannapont: 5+1/E 
Erősség: 1 
Időtartam: 15 Kör 
Varázslás Ideje: 2 szegmens 
Mágia Ellenállás: - 

Név: Illúzióérzékelés 
Mannapont: 5 
Erősség: 1/Szint 
Időtartam: 1Kör/Szint 
Varázslás Ideje: 2 szegmens 
Mágia Ellenállás: - 


