
 

 

 
  

Új mozaikok ETK 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Manából felépített lények erőnként 
1Sp-t gyógyulnak fel ahogy a testüket 
táplálja a mágia.  

Mana forrás 

Erő: 1 
Mana pont: 3 
Varázslási idő: 1 szegmens 
Időtartam: forma szerint  

Az érintett területen hoz létre 
egy ideiglenes 10 erősségű 
manaforrást ezáltal lehetővé téve 
manamentes területen a varázslást 
vagy túlcsordulást hozhat létre ha az 
össz mana eléri az 500-at. Ha a 
területre ható örvény még mindig 
nagyobb akkor az elszívja a forrás 
hatását. 

Mana örvény 

Erő: 1 
Mana pont: 3 
Varázslási idő: 1 szegmens 
Időtartam: forma szerint  

A varázsló manaörvényt hoz 
létre ami által a köztes síkokra önti a 
manát. Minden E elszív 10 manát az 
adott területen. Így akár lehet 
manamentes területet is létrehozni. 
 

Manaháló mozaikok 

Káosz 

Erő: 1 
Mana pont: 3 
Varázslási idő: 5 szegmens 
Időtartam: forma szerint  

A mozaik az érintett területen a 
manaháló szálait összezavarja, minden 
itt létrehozott varázslat E * 5% eséllyel 
torzul. Minden, a területen áthaladó 
mágia E * 2% eséllyel módosul. Az 
időtartam lejártával a hatás körönként 
veszít egyet az erejéből ahogy a 
manaháló rendeződik. Manából 
felépített lények erőnként 1Sp-t 
szenvednek el ahogy a testüket szaggatja 
a mágia. 

Rend 

Erő: 1 
Mana pont: 4/E 
Varázslási idő: 5 szegmens 
Időtartam: forma szerint  

Az érintett területen a varázslat 
kisimítja a manaháló szálait ez által 
lehetővé téve a klasszikus varázslatok 
normális létrejöttét az összekavart 
manahálóba. Ez a helyzet 
hatalomszavak elhangzása után vagy 
több különböző varázslat létrejötte után 
all be. Erőnként 1 hatásfokot semlegesít 
OD eseten vagy 10 manat varázslatok 
esetén.   
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Örvény 

Mana pont: 2/E 
Varázslási idő: 1 kör 
Időtartam: 1 kör  

A varázsló manaörvényt iranyít tudatába 
ezáltal tölti fel tartalékait. Körönként E-nyi mana 
telik amíg az örvény fennáll. Maximum mana felé 
így se lehet menni.  

Formázás 
Az elemi mágiánál leírt összes formázás 

használható az ottani szabályokkal. Emellett 
megemlítjük: 

Burok forma 

Mana pont: 3/E 
Időtartam: az adott varázslat  

A mozaik körbeveszi a többi mozaikot és 
tetszés szerint a burok köre vagy a burkon belül fejti 
ki hátasat. 

Térmágia 

Tér húzás 

Mana pont: 5/láb 
Erő: 1/teljes hossz 
Varázslási idő: 5 szegmens 
Időtartam: 1 kör  

A varázsló a teret sűríti aranyosan egy 
bizonyos irányba kihasználva hogy a személyes aura 
teljes mertekbe megvéd a hatásától. Ezt úgy 
érzékeljük mintha közelebb lenne a célpont. 1 
lábnyira húzza össze a teret.  

Például 20 mana befektetésével 4 lábból lesz 
1. Ezáltal a szakadékon át lehet lépni, a várfalra fel 
stb. Személyes aura által nem védett tárgyak 
összemennek az adott területen. A nyílvessző mintha 
lassabban repülne át, mert szamara a tér az eredeti 
hosszúságú, de a sebzésére nincs hatással. 

 
 
 

Tér-nyújtás 

Mana pont: 5/láb 
Erő: 1/teljes hossz 
Varázslási idő: 5 szegmens 
Időtartam: 1 kör  

A varázsló a teret nyújtja meg arányosan 
egy bizonyos irányba kihasználva hogy a 
személyes aura teljes mértékben megvéd a 
hatástól. Ez úgy érzékeljük mintha távolabb 
lenne a célpont. 1 lábbal nyújtja meg a teret.  

Például 20 mana befektetésével 1 lábból 
lesz 4. Ezáltal több időbe telik míg közelebb 
érnek, rosszul mérik be a távolságot stb. 
Személyes aura által nem védett tárgyak 
megnyúlni látszanak az adott területen. A 
nyílvessző mintha gyorsabban repülne át, mert 
számára a tér az eredeti hosszúságú, de a 
sebzésére nincs hatással. 

Fény görbítés 

Mana pont: 1 
Varázslási idő: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör  

A varázsló egy hüvelyk nagyságú korong 
alakba tudja meggörbíteni a teret ami így 
lencseként viselkedik.  Több ilyen lencse is 
összefűzhető és minden további mana 
befektetéssel egyel növelhető a nagyítás 
mértéke, és minden további mannával a korong 
mérete. Az méret és a nagyítás meghatározása 
után számit 1 Erősségűnek, amit a teljes érték 
többszörözésével növelni lehet. 

Térzár 

Mana pont: 60+5/m2 
Varázslási idő: 5 perc 
Időtartam: 1 óra  

A varázsló egy 2*4*4 láb térfogatú zárt 
köztes teret képes létrehozni. A tér a varázsló 
zónáját képezi és térmágián kívül elérhetetlen. 
Az időtartam lejártával megszűnik létezni 
mindennel együtt ami benne van. A kis szobába 
alapvetően se levegő se fény nem található.  
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Természetes anyagok mágiája 

Komponens 

Mana pont: 2/1 font vagy font vagy 1 lat 
Varázslási idő: 1 kör 
Időtartam: 1 kör  

A varázslat hatására a tárgy alapvető 
komponenseire hullik szét rög formába 
majd visszaalakul az időtartam lejártával. 
Az összetevők arányának vizsgálatán kívül 
számtalan felhasználási módja van.  

Ötvözetek mint a bronz rézre és ónra 
hullik szét, az acél vasra és szénre. A 
komponenseket ért reakciók beépülnek 
visszaalakításkor, például kellő mennyiségű 
aranyat keverünk akkor visszaalakulás után 
mar III kategóriába fog kerülni a tárgy vagy 
ha destruáljuk az aranyat akkor a II. 
kategóriába stb.  

Anyag fürkészés 

Mana pont: lásd a leírást 
Varázslási idő: 1 kör 
Időtartam: lásd a leírást 

A varázsló kis szétágazó 
manafonalakat enged szét a megérintett 
tárgyban amik lábanként elkezdik feltárni a 
szerkezetet. A varázsló így beható 
információhoz jut az anyag szerkezetéről. A 
költséget lábanként kell kifizetni. Hatás 
véget ér ahogy elérte az általa választott 
távolságot. Egy manapontért lábanként az I 
anyagcsoportba tartozó komponensekről jut 
pontos információhoz. Két manapontért 
lábanként mar II. kategóriáról, míg 
háromért már a III kategóriájú 
komponensről is beható ismereteket szerez.  

Minden nagyobb kategóriájú 
komponens feketének tűnik, ugyanígy jár 
mágikus tárgyakkal is. Sokat segíthet 
különböző képzettségek ismerete, pl. 
Építészet, Élettan, Kovács szakma, 
Csapdafelfedezes stb. 

Ha a környezet lehetőséget ad rá 
(például egy üregbe van egy pár ezüst 
érme), lehet a tárgyra varázsolni mintha 
látná. 

Példa. Daron egy kőlaphoz ér, amit meg 
szeretne vizsgálni és úgy dönt elég az I anyag 
csoportot fürkésznie. A kőlap közepét megérintve 
szétáramlik a hatalma, egyre növekvő gömbbe kezdi 
látni az anyag szerkezetet, a legkisebb repedései is 
látszanak, míg 2 láb távolságba kezdi látni feketén a 
nyitószerkezetet esetleg a kőbe levő érc darabokat. 
Ha a kőlap mágikus volna netán II vagy III 
anyagcsoportba tartozna Daron nem tudna meg 
semmit róla és csak feketeséget látna. 

Komponens fürkészés 

Mana pont: lásd a leírást 
Varázslási idő: 1 kör 
Időtartam: 1 kör 
Szükséges: Alkímia 3. vagy Alkímia 4. vagy 

Alkímia 5. 
A varázslat működésben megegyezik az anyag 

fürkészés varázslattal azzal a különbséggel hogy 
valami specifikusat keres a varázsló például ha egy 
obszidián kést keresne akkor elkezd obszidián után 
kutatni és minden más áttetszőnek látszik a varázsló 
számára. Ahogy talál a választott anyagból megalhat 
vagy folyathatja a kutatást. 

Formázások 

Szőnyeg, fal 

Mana pont: 2/E 
Időtartam: 1 kör 

Az elemi mágiánál Formázás mozaiknál 
ismertetett gátat emel ami kifejti hatását mindenre 
ami áthalad rajta.  

Hullám 

Mana pont: 4/E 
Időtartam: egyszeri 

Az epicentrumból hullám indul ki körönként 1 
lábat veszít az erőségéből. Az epicentrumban hat 
teljes erősséggel majd lábanként egyel kisebb, míg 
végül teljesen hatását veszíti. Mint tudjuk 1 
erősséghez ki kell fizetni a teljes súlyt amire 
szeretnénk hogy hasson.  

pl. Daron a varázsló az erdőbe csapdát sejt a 
lehullott levelek alatt és megidéz egy 
láthatatlanságot 3 Erősséggel hullám formába 1 
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manával erdőségenként (3*(1+4)=15) ennek 
hatására 3 láb sugarú kőrben a levelek 1 korig 
láthatatlanok lesznek. 

Aura 

Mana pont: 2/E 
Időtartam: 1 kör 

Az elemi mágiánál ismertetett módon védi a 
célpontot és kifejti hatását mindenre ami áthalad 
rajta.  

pl. Madár tollúvá változtató aurával veszi 
korul magát Daramin, 1-s erősséggel 10 kilóig. 
Amíg az aura hat közelharci fegyverrel a klasszikus 
módon lehet sebezni hiszen az ellenfél személyes 
aurája megvédi a támadó fegyvert viszont a kilőtt 
nem mágikus nyílvesszők madár tollúként érnek 
Daramin bőréhez. 

Asztrál/Mentál mágia 

Formázások 

Szőnyeg, fal 

Mana pont: 1/E 
Időtartam: 1 kör 

Az elemi mágiánál Formázás mozaiknál 
ismertetett gátat emel ami kifejti hatását mindenre 
ami áthalad rajta.  

Hullám 

Mana pont: 1/E 
Időtartam: egyszeri 

Az epicentrumból hullám indul ki 
lábanként 1-et veszít az erősségéből. Az 
epicentrumban hat teljes erősséggel majd 
lábanként egyel kisebb, míg végül teljesen 
hatását veszíti.  

Aura 

Mana pont: 2/E 
Időtartam: 1 kör 

Az elemi mágiánál ismertetett módon 
védi a célpontot és kifejti hatását mindenkire 
aki áthalad rajta.  
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Szerző: Custos 
Forrás: Kalandozok.hu 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

A cikk eredetileg UTK rendszerre íródott, 
átdolgozása a szerzőnek köszönhető, noha nem 
sikerült teljes mértékben.  
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