
 

 

 
  

A spiretorok saját varázslatai 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Lélek befogadása 

Típus: boszorkánymesteri, spiretor 
Mana pont: 7 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: maradandó 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat segítségével a 
spiretor magába fogadhat egy 
kiválasztott lelket. Csak olyan lelkeket 
halászhat így be, amelyek szabadok, 
céltalanul bolyonganak. Ilyen lelkek a 
frissen meghaltak éppen csak 
kiszabadult lelkei, de a különböző 
élőholtnak minősülő lelkek, a 
bebörtönzött lelkek már nem. Az ilyen 
lelkeket először ki kell szabadítani, fel 
kell szabadítani gyakran mágikus 
kötéseik alól. 

A lélek innentől kezdve a 
spiretorhoz kötődik, megkezdődik 
hatása a többi ott talált lélekre. Amíg a 
spiretor „rá nem támad”, azaz 
csatornát nem nyit felé, addig csak 
létezik, de ártani nem tud a 
spiretornak, igaz, hasznára sem válhat. 
Ez akkor szűnik meg, amikor a 
spiretor érte nyúl, emlékére áhítozik, 
vagy szánt szándékkal az akarat 
párharcára hívja. Ekkortól kezdve 
azonban nincs visszalépés, a lélek 
teljes legyőzéséig harcol majd a 
lélekgyűjtő idegen lelkével. 
 

A spiretorok különleges 
varázslatai azok lélekkel történő 
manipulálásuk miatt FEKETE 
MÁGIÁNAK számítanak. 

Léleklátás 

Típus: boszorkánymesteri, spiretor 
Mana pont: 3 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: Tsz perc 
Hatótáv: 50 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat segítségével a spiretor 
harmadik szemét rányithatja a 
mentálsíkra. Nem szükséges hozzá egy 
anyagi személyt megjelölnie 
célpontként, a varázslat segítségével egy 
50 láb sugarú környi területet fürkészhet 
át, ahol képes lesz a mentálsík 
teremtményeinek érzékelésére, és így a 
lelkek meglátására is. Az így ismert 
helyű lélekre varázsolhat, pszit 
használhat. (Mivel ez a varázslat nem 
bolygatja meg a lélekvándorlást, kivétel 
a feketemágia alól) 
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Lelkek sorrendje 

Típus: boszorkánymesteri, spiretor 
Mana pont: 7 / lépcsőfok 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: Akaraterő-próba  

A spiretor ezzel a varázslattal átrendezheti a 
testében uralt lelkek sorrendjét, amely igen fontos 
lehet például a pszi- és mágikus képességek és tudás 
elbitorlásánál. A varázslat alapesetben annyi Mp-ba 
kerül, amennyi lépcsőfokkal a kiválasztott lelket 
magasabb, vagy alacsonyabb helyre kívánja a 
boszorkánymester rendezni. A varázslatot elegendő 
a kiválasztott lelken végrehajtani, a többi 
automatikusan és értelemszerűen tolódik majd.  

A lélek azonban ellenkezni fog a sorrend 
megváltoztatása - a sipretor lelkének belső 
elrendeződésének megváltozása - ellen. Ez azt 
jelenti, hogy akaraterő-próbára jogosult a varázslat 
ellen, amihez járnak a kettejük akaraterő 
párharcának szokásos módosítói is. (pl. 
jellemkülönbség, egy teljes győzelmi kör állandó 
módosítója) A próba kudarca esetén a sorrend 
változtatása megvalósul, míg sikere esetén a 
befogott lélek sikerrel állt ellen a sorrend 
változtatásának. A varázslat erőssége negatív 
módosítóként adódik hozzá a lélek ellenkező 
akaraterő-próbájához. A varázslatot a spiretor 4 Mp 
befektetésével 1E-vel erősítheti. 

Lélek foglyul ejtése 

Típus: boszorkánymesteri, spiretor 
Mana pont: 14 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: maradandó 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

Ezzel a varázslattal olyan lelkeket is befoghat, 
és erőszakosan magába fogadhat a spiretor, 
amelyeknek már van célja, amelyeken már elkezdett 
dolgozni az idő és a körforgás. (pl. megidézte) Az 
ilyen lelkeket magába szippantja, és ott akaratával 
azonnal megpróbálja legyőzni - az első akaraterő-

próba. A foglyul ejtett léleknek nincs 
nyugalmas befogadási időszaka. 

Lélek szólítása 

Típus: boszorkánymesteri, spiretor 
Mana pont: 9 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: Tsz perc 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: mentál  

A varázslat segítéségével a spiretor 
magához szólítja a hatótávolságon belül lévő, 
nem lekötött lelkeket. Azok, ha ellenállásukat 
elvétik, köré sereglenek, és az időtartam végéig 
ott maradnak, ám a varázslat nem kötelezi őket 
semmire. Az időtartam lejártával a lelkek 
elszivárognak, elsodródnak, de némelyik akár a 
közelben is maradhat. A varázslat 9 Mp-ért 
további 5 E-vel erősíthető. 

Lélek idézése 

Típus: boszorkánymesteri, spiretor 
Mana pont: 80 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 6 perc 
Időtartam: maradandó 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A varázslattal a spiretor egy lelket 
(Necrografia IX. kategória) idéz az Elsődleges 
Anyagi Síkra. Amennyiben akarja, úgy ezt a 
lelket nyomban magába is börtönözheti, és 
megkezdődik a lélek legyőzésének harca. A 
lélek képességeivel a spiretor nem lehet előre 
tisztában, azt a KM-nek kell meghatároznia.  

Amennyiben a lélekgyűjtő rendelkezik 
egy elhunyt személy valamely hozzá kötődő 
tárgyával, vagy testrészével, annak egy 
darabjával, úgy a varázslatot végrehajtva 
konkrétan annak a személynek a lelkét idézheti 
meg, a lélekidézésre vonatkozó egyéb 
szabályok szerint. (Lásd varázslói mágia) 
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Lélek kiszakítása 

Típus: boszorkánymesteri, spiretor 
Mana pont: 15 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: varázslat erőssége  

Ezzel a varázslattal a spiretor egy 
tárgyba, esetleg helyhez kötött lelket 
szabadíthat ki, illetve szakíthat ki annak 
helyéről. Fontos, hogy a varázslat csak 
abban az esetben lesz sikeres, ha a spiretor 
varázslatának az erőssége eléri, vagy 
meghaladja a lelket bebörtönző varázslat 
erősségét. A lélek ebben az esetben 
kiszabadul, a spiretor képes annak 
befogadására is, ám a lélek semmilyen 
kötelezettséggel nem rendelkezik majd felé. 
A varázslat 7 Mp befektetésével 2E-vel 
növelhető. 

Lélek elszívása 

Típus: boszorkánymesteri, spiretor 
Mana pont: 91 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: asztrál és mentál  

A varázslattal a spiretor élő személy 
vagy lény lelkét képes kiszakítani a 
testéből, annak akarata ellenére. Az így 
kiszakított lélek friss halott lelkének 
minősül, és ekképpen létezik tovább, a 
spiretor azt akár magába is fogadhatja. A 
varázslat sikeréhez az áldozatnak el kell 
vétenie mind asztrális, mind mentális 
mágiaellenállását a varázslat ellen. A 
varázslat 7 Mp-ként 1E-vel növelhető.  

 
 
 
 
 

Zárvány 

Típus: boszorkánymesteri, spiretor 
Mana pont: 25 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A spiretor ezzel a varázslattal egy, már 
befogadott lelket ítélhet csöndre. A magában 
hordozott idegen lelket egy zárványba szorítja be, 
amelyben a lélek többé nem lehet hatással a 
boszorkánymesterre, így az megmenekül annak 
további támadásaitól, azaz az akaraterő-próbáktól. 
Igaz, így ő maga sem érheti el a lelket, annak 
semmilyen képességét nem használhatja, ahogy 
akarata alá hajtásával sem próbálkozhat tovább. A 
lélek végleg a spiretor testébe börtönződik, ott 
foglalja a helyet a lehetséges maximális lelkek 
számából, de a varázslat feloldásáig teljesen 
elszigetelt állapotban marad. Ilyen minőségén egy-
egy új lélek befogadása sem változtat. A zárvány 
ideje alatt egy lélek uraltsági szintje, azaz, hogy 
mennyire jutott előre a spiretor az akaraterő-próba 
dobásokban, nem változik. A zárványban sínylődő 
lélek időlegesen kiesik a befogadott lelkek 
sorrendjéből is, annak feloldása után pedig eredeti 
helyére kerül vissza. A zárványt feloldani csak egy 
újabb, feloldó célú zárvány varázslattal képes a 
spiretor. 

Lélek kitaszítása 

Típus: boszorkánymesteri, spiretor 
Mana pont: 50 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A varázslattal a spiretor kitaszíthat magából 
egy már befogadott lelket, függetlenül attól, hogy 
teljesen uralja azt, vagy akár a lélek fenyegeti őt 
elnyeléssel. A folyamat azonban a természet rendje 
ellen való, hiszen egy élőlény sem dobhatja el saját 
lelkét, még ha így is gondolná helyesnek. A 
spiretorok azonban hihetetlen akaraterejüknek és 
különleges képzésüknek köszönhetően képesek erre, 



MAGUS                                                                  A spiretorok saját varázslatai                                               Kalandozok.hu 

4 
 

ám csak szerencsés esetben vészelhetik át ezt a 
veszélyes műveletet. A spiretor a lélek kitaszításakor 
asztrál- és akaraterő próbát köteles dobni, 
bármelyiket elvéti, menthetetlenül beleőrül a 
varázslatba. Ráadásul, még ha sikerült is elvégeznie 
a varázslatot, azután bármikor próbálkozik 
hasonlóval, az említett próbadobásokhoz -1 
módosító járul, ami halmozódik az idők folyamán. A 
nyúzott lélek meggyógyítására nincs mód, a 
módosítók élete végéig elkísérik a spiretort, és minél 
többször kísérti az istenek törvényeit, annál nagyobb 
a valószínűsége, hogy belebukik, legyen akármilyen 
felkészült is.  

Spiretor tetoválások 

Lélekfogó jel 

Mana pont: 20 (+7) 
Feltöltés ideje: 4 perc 
Időtartam: 5 perc 

A lélekfogó jel arasznyi, tekergőző rajzolatát a 
boszorkánymester rendszerint csuklóra vagy karra 
tetoválja. A gondolati parancsra aktivizálódó jel 
hatásának időtartama alatt képes a 20 lábnyi 
közelébe kerülő, anyagi testhez-, vagy mágikusan 
nem kötött lelkeket befogadni. Egy jel csak egy 
lelket képes befogadni és tárolni, amennyiben több 
lehetséges célpont közül kell választania, úgy a 
legkönnyebben elfogható (leggyengébb képességű) 
lelket szívja magába.  

A lélek a jelben károsodás nélkül lehet, 
ameddig a spiretor fel nem szabadítja, ez idő alatt 
semmilyen hatást nem gyakorolhat a 
boszorkánymesterre, és amaz sem rá. A 
boszorkánymester gondolati paranccsal bármikor 
kivetheti a jelből a lelket, ez a művelet azonban 
előbb egy újabb mágikus feltöltést igényel. A jel 
megsérülése esetén a lélek kiszabadul, és visszatér a 
körforgásban félbehagyott útjára. 

Holtaktól rejtő jel 

Mana pont: 25 (+7) 
Feltöltés ideje: 4 perc 
Időtartam: Tsz kör 

Ezt a kör alakú, kacifántos jelet legtöbbször a 
faj valamely részére tetoválják, esetleg mellkasra, 

bár a hiedelmek szerint a fejen, mintegy a 
gondolatokat álcázva kell, hogy működjön. A 
tenyérnyi jel gondolati parancsra történő 
működésbe lépését követően elrejti viselőjét a 
túlvilág lényei elöl. Álcázza viselőjének életerő 
kisugárzását, ezzel lehetetlenné téve azt, hogy 
az ezt érzékelő élőholtak észrevegyék. A jel 
láthatatlanná teszi viselőjét minden, a 
Necrografia IX. vagy alacsonyabb osztályába 
tartozó élőholt előtt, a démonok - tartozzanak 
bármely kategóriába is - megtévesztésére nem 
alkalmas.  

Túlvilág küldötte 

Mana pont: 35 (+7) 
Feltöltés ideje: 6 perc 
Időtartam: Tsz perc 

Ezt a kör alakú jelet legtöbbször a nyak 
köré tetoválják, hozzáértetlenek gyakran nézik 
csipketetoválásnak. A jel gondolati parancsra 
aktiválódik, és ezután az időtartam leteltéig 
megtéveszti a túlvilági lényeket, érzékelésük 
számára a spiretort is egynek mutatja körülük. 
A jel hatására minden, a Necrografia IX. vagy 
alacsonyabb osztályába tartozó élőholt túlvilági 
lénynek, élőholtnak fogja érzékelni a 
boszorkánymestert. A jel a démonok - 
tartozzanak bármely kategóriába is - 
megtévesztésére nem alkalmas. 
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A cikk a Spiretor (Magyar Gergely), 
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