
 

 

 
  

Energiamágia 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Mana-háló összpontosítása 

Típus: energiamágia 
Mana pont: 12 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 5 kör 
Hatótáv: a varázsló maga 
Mágiaellenállás: -  

Segítségével a varázsló 
szorosabbra fonja maga körül a Mana-
hálót ennek hatására jóval könnyebben 
fog varázsolni, ámde sebezhetőbbé 
válik a mágiától. Vagyis 1-es 
erősségnél a varázsló varázslatai 5 kör 
ideig 1-el nagyobb erősséggel jönnek 
létre, ámde ez alatt minden rá irányuló 
varázslat is 1-el erősebben hat. A 
varázslat erőssége 6 Mp-onként 1-el 
nő. 

Támadás a mana-hálón 
keresztül 

Típus: energiamágia 
Mana pont: 6 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 méter sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat egy támadás a Mana-
hálón keresztül és célja a célpont 
begyűjtött Mana-készletének 
felszabadítása, és a hálóba ürítése. A 
varázslat 1-es erősítéssel 1K8 Mana-
pontot rabol el a célponttól.  

Bármilyen fajta energiamágia 
használata előtt fel kell térképezni a 
Mana - hálót (vagyis el kell varázsolni a 
Mana-háló detekció nevű kráni 
diszciplínát) 

Mana-háló zavarása 

Típus: energiamágia 
Mana pont: 10 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 óra 
Hatótáv: 20 méter sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A varázsló ezzel a varázslattal 
megpróbálja a Mana-háló szálait 
összebogozni. Ez egyes erősítés esetén 
azt jelenti, hogy 5%-a lesz arra, hogy 
senkinek a varázslata nem jön létre 
(csak egyszer kell dobni, ezután senki 
nem varázsolhat az időtartam lejártáig, 
még a varázsló sem). A varázslat 10 
Mp-onként erősíthető, így +5%-al javul 
a tönkretétel esélye. 
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A varázslat által elvett Mana mennyisége 6 Mana-
pontért 1K8-al növelhető. 

Védekezés a mana-hálón keresztül 

Típus: energiamágia 
Mana pont: 7 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
Hatótáv: a varázsló maga 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat módszere, hogy a védekező körül a 
Mana-háló szálait ritkábbra fonja és a ritkább 
szálakat lefoglalja (azokon csak a varázsló tud majd 
varázsolni, tehát az ő által létrehozott varázslatok 
nem gyengülnek), ennek hatására minden rá irányuló 
mágia (nem ártó szándékú is) 1 E-vel gyengébben 
jön létre, a varázslat 7 Mp-onként erősíthető. 

Mana zsákmányolása 

Típus: energiamágia 
Mana pont: 8 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 8 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: a varázsló zónája 
Mágiaellenállás: akaraterő-próba  

A varázslat hatására a varázsló elrabolja a 
maga számára a célpont tárolt Mana-pontjait. A 
varázsló így 1K12 Mana-pontot tud elvonni a 
célszemélytől, aki viszont Akaraterő-próbával 
ellenállhat, de negatív módosító lesz a varázsló 
szintje.  

Védekezés az ősi tudás ellen 

Típus: energiamágia 
Mana pont: 50 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: a varázsló zónája 
Mágiaellenállás: -  

A kráni varázslók évezredekig tanulmányozták 
az aquir hatalomszavakat és felépítésüket mire, egy 

hatásos ellenvarázslatot tudtak létrehozni. A 
varázslat képes semlegesíteni egy 1 -s 
hatalomszót, a varázslat 10 Mp-onként 1 E-vel 
erősíthető. Azonban mert a mágia ősi formája 
sokkal erősebb, ezért az ellen hatalomszó csak 
75%-ban jön létre. 

Mana-háló építése 

Típus: energiamágia 
Mana pont: 30 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: 20 kör 
Hatótáv: a varázsló zónája 
Mágiaellenállás: -  

A kráni varázslók elég sokszor kerültek 
bajba amiatt, hogy egy hatalomszó tönkretette a 
Mana-hálót és ők nem tudták emiatt használni 
hatalmukat. Ezzel a varázslattal képesek egy 
rövid ideig a Mana-háló roncsaiból egy közel 
tökéleteset létrehozni. A varázslat 6 Mp-onként 
erősíthető 1 E-vel és ekkor az időtartam 4 
körrel nő. Azonban egy ilyen 1 E-s varázslat 
csak csekély mozgástartományt enged a 
varázslónak, mégpedig: csak a zónáján belül 
építi fel a Mana-hálót, és ez a hatótáv nem 
növelhető, a Mana-háló maximum 1 óráig lesz 
jelen (ez az erősítés felső határa), és csak a 
varázslat erősségével megegyező erősségű 
varázslatokat lehet majd létrehozni (tehát ha ez 
a varázslat 3 E-s akkor csak 3 E-ig lehet 
létrehozni varázslatokat), valamint a 
varázslatok csak 75%-ban jönnek létre.   
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Szerző: Neuburger István cikke alapján 
Magyar Gergely 

Forrás: Kalandozok.hu 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

A cikk A kráni fejvadász (Neuburger 
István, Mlista) című írás kivonata. 
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