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annyi napig ahányadik Tapasztalati 
szintű volt a varázslat végrehajtója. A 
boszorkánymester mindig tudatában 
van annak hogy sikerült-e a varázslata 
vagy sem. 

Az időtartam lejárta előtt a 
varázslat meghosszabbítható, ilyenkor 
Akaraterő-próbára nincs is szükség, a 
siker tehát garantált. Persze ilyenkor is 
ha megzavarják a boszorkánymestert 
akkor a varázslat eddigi hatása 
megszűnik, és ő maga számíthat az 
áldozat rosszallására. Az elveszett 
Akaraterő pontok a varázslat 
hatóidejének véget értével 
maradéktalanul vissza térnek. 

Elmebénítás 

Mana pont: 15 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: kör/szint 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: mentális  

A boszorkánymester rámutat 
áldozatára és hangosan kimondja a 
mágia varázsszavait. Sikertelen 
mágiaellenállás esetén az áldozat 
elméje lebénul. Képtelen mérlegelni, 
gondolkodni; pusztán indulatai, 
érzelmei, vágyai irányítják. Az egyik 
pillanatban sír, a másikban kacag; 
elvakultan imádja barátait, társait, 
aztán a legapróbb sérelem után 
fegyverrel ront rájuk, és teljes szívéből 
gyűlöli őket.  

Akaratpusztítás 

Típus: mentálmágia 
Mana pont: 10 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: nap/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: mentális/AKE-próba  

A varázslat segítségével a 
boszorkánymester elveheti áldozata 
akaraterejét, és lélektelen bábot 
készíthet belőle, aki kérdezés nélkül 
teljesíti parancsait. Lényegében a 
feketemágus az akaratközpontot 
roncsolja mentális csapásaival mígnem 
teljes uralmat nem nyer a varázslat 
alanyán. 

Mindenek előtt az áldozatnak el 
kell vétenie mentális 
Mágiaellenállását(az E 10 Mp-ért 10-el 
nő)majd a varázslat 10 Mana pontonként 
1 pontot megsemmisít ideiglenesen az 
Akaraterő pontokból, a hat körös 
kántálás alatt, eközben a 
boszorkánymester kezének 
folyamatosan érintkeznie kell az áldozat 
homlokával. Ha a kontaktus megszakad 
a Mana pontok elvesznek, és a mágia is 
csődöt mond. 

A hatodik kör végén az áldozatnak 
Akaraterő próbát kell dobnia 
(természetesen a csökkentett értékkel) és 
ha csak eggyel is elvéti azt a  
boszorkánymester hatalma alá kerül, 
feltétlen engedelmességgel tartozván új 
mesterének, 
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A varázs hatására minden Asztrál Mágiával okozott 
érzelem vakká erősödik. A varázslat E-je 7 Mana 
pontonként növelhető 1-el. 

Tortúra 

Mana pont: 16 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: lásd a leírást 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: mentális  

A boszorkánymester megérinti áldozatát, akin 
abban a pillanatban iszonyú fájdalom söpör végig. A 
varázslat nem okoz valódi sérüléseket, bár ha a 
varázslat alanya túl sokáig van kitéve a 
természetellenes kínnak, az komoly traumát okoz 
neki. A varázslat megkezdése 16 Mana pontba kerül 
és k10 Fp-t sebez, fenntartása pedig 5 Mana pontba 
minden további körben. A hatás addig tart ameddig a 
boszorkánymester akarja(illetve míg győzi Mana 
pontokkal) és miután megérintette áldozatát akár el 
is távolodhat a közeléből. A varázslat igen hasznos 
harci helyzetekben, illetve a kínzókamrában is jó 
szolgálatot tehet a vallatás alatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bábok mestere 

Mana pont: 15 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 perc 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: mentális  

A boszorkánymester képes irányítani az 
áldozat mozdulatait akár a bábmester a bábukat. 
Egyszerre csak egy alanyra terjesztheti ki a 
mágia hatását. A mozdulatok csak 
viszonylagosan egyszerűek lehetnek (pl: 
varázslás, kardforgatás nem!), és az áldozat, ha 
éppen nincs parancsa valamely mozdulatra, 
vagy ha az előzőt már végrehajtotta, akkor a 
következőig maga is cselekedhet. Ám ez 
nyomban félbeszakad, amint az új utasítást 
megkapja. 

Fontos megjegyezni, hogy az életösztön 
erősebb a Bábmester parancsainál, ezért ha a 
boszorkánymester öngyilkos cselekedetre 
kényszeríti az áldozatot, akkor az újabb 
Mágiaellenállásra jogosult, amely ha sikeres, az 
illető kitör a varázslat hatása alól; míg ha 
sikertelen, akkor végrehajtja az 
öngyilkossághoz vezető mozdulatot. A 
varázslat Erősségét 1-el növelni 3 Mana pontért 
lehet. 
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