
 

 

 
  

Kobadera 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Így óránként K4+1 mana pontot 
nyerhet vissza. Mágiájuk erőssége a 
tapasztalati szintjükkel egyezik meg. 

Füst 

Mana pont: 1 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 5 szegmens  

A nindzsa ezzel a varázslattal 
egy jó másfél ember magas, két ember 
széles, fehér füstrobbanást idézhet elő. 
A hely megjelöléséhez kezével toló 
mozdulatot kell végeznie, általában 
maga elé. A sűrű füstön az időtartam 
lejártáig nem lehet átlátni, így a 
nindzsának 5 szegmense van arra, 
hogy kereket oldjon. 

Teleport 

Mana pont: 4 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: azonnali  

A nindzsák menekülésének 
másik mágikus módszere. A nindzsát 
az előzőhöz hasonló mágikus 
füstoszlop öleli körül, és a nindzsa 
nyomtalanul eltűnik, hogy azután egy 
általa megjelölt, 10m + Tsz méternél 
nem távolabbi ponton, immár füst 
nélkül újra felbukkanjon. A varázslat 
hatótávolsága oly kicsi, és felépítése is 
eltér a varázslói térmágiától, így 
általában várak belsejében, térgát 
varázsjel hatása alatt is működik. 
 

A nindzsák mágiája 
Ynev mindegyik jelentős hatalma 

ellátja fejvadászait a mágia adta 
előnyökkel. A nindzsák mágiája 
azonban ősi eredetű felhasználói mágia 
– néhányan a harcművészek szellemi 
tudásával rokonítják, és ha nincs is 
igazuk, legalább annyira titokzatos, mint 
a slanek titkos technikái. A kobaderát a 
nindzsák nem osztják meg senkivel, így 
rajuk kívül senki nem ismeri. Hatása – 
néhány kivételtől eltekintve – nem túl 
jelentős, és igen egysíkú, de a képzett 
enoszukei fejvadászt óriási előnyhöz 
juttatja. Minden nindzsa ismeri, mégis 
keveset tudni róla, eredetéhez hasonlóan 
a törvényszerűségei is titokzatosak és 
ismeretlenek. Igaz, még senki sem 
kutatta őket.  

A nindzsák első tapasztalati 
szinten az Intelligencia értékük tíz feletti 
részével megegyező mennyiségű mana 
pontot képesek raktározni elméjükben, 
ami tapasztalati szintenként egyel nő. A 
nindzsa nem varázsló, csak a 
legszükségesebb esetekben folyamodik 
csekély mágikus képességének 
használatához. Ha mana pontjai 
elfogytak, a nindzsa meditációval 
gyűjtheti vissza őket. Ilyenkor 
meditációs ülésbe – térdelésbe – 
helyezkedik, és ujjait bonyolult 
meditációs tartásba fonva – minden 
nindzsánál más – a szerzeteshez 
hasonlóan azonnal meditációba merül.  
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Árnyéknyújtás 

Mana pont: 2 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: K6+Tsz kör  

Ezzel a mágikus praktikával a nindzsa 20m 
sugarú körben megváltoztathatja az 
árnyékviszonyokat – általában az árnyékok javára. A 
szinte észrevétlenül megnyúló sötét foltokban a 
nindzsa +30%-kal alkalmazhatja lopózás 
képzettségét.  

Altatás 

Mana pont: 2 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: K6+Tsz perc  

A nindzsa 10lábon belül bárkit (maximum a 
Tsz x 2 számú személyt) elaltathat, hogy azután 
ellopakodjon előttük. Ha nem kelt hatalmas zajt, az 
őrök nem ébrednek fel még a kövön kopogó járásra 
sem. Vigyáznia kell azonban, mert ha az alvást 
kihasználva meg akarja ölni az őröket, pórul járhat. 
A gyilkos szándék keltette asztrálhullám ugyanis 
megszünteti a varázslat hatását. Nem egy nindzsa 
vesztét okozta már a túlzott magabiztosság.  

Sötét folt 

Mana pont: 5 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2K6+Tsz kör  

A nindzsa ezen mágia segítségével a fényeket 
befolyásolhatja maga körül egy Tsz. nagyságú 
gömbben. Így sötét, minden fény nélküli foltot 
teremt, amely vele együtt mozog az időtartam 
lejártáig, és eltakarja őt. A nindzsát nem zavarja a 
látásban, de észrevenni sokkal nehezebb. 
Rejtőzködéshez +50%-ot, lopakodáshoz +40%-ot 
jelent, az időtartam lejártáig. Vigyáznia kell mégis, 
mivel a varázslat csak fény alapú, így a hangot nem 
rejti el. Ée egy megvilágított fehér falon is igen 
feltűnő egy mozgó, fekete folt… 

 
 
 

Anyaggyengítés 

Mana pont: 3 
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: Tsz szegmens  

A varázslat hatására a nindzsa által 
megjelölt helyen – ezt valamilyen kemény, 
élettelen anyagon teszi – az anyag Tsz arasz 
sugarú körben, a varázslat idejére hihetetlenül 
merevvé, gyengévé és törékennyé válik, így azt 
a nindzsa egyetlen ütéssel átütheti. Segítségével 
a nindzsa átnyúlhat az ajtón, látványos 
töréseket hajthat végre. A gyengített folt 
mélysége nem haladhatja meg a folt sugarát. 
Mágikus anyagokra és tárgyakra nem 
alkalmazható. 

Madár 

Mana pont: 20 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: K10+Tsz kör  

A varázslat hatására a nindzsa madárrá 
változik. Ez talán a legfurcsább nindzsa mágia. 
A madár szabadon választható – a nindzsának 
ismernie kell, ezért általában a vidék jellemző 
madara – és az sem árt, ha nem túl ritka, és 
feltűnő. A madár fajtája egy nindzsánál mindig 
ugyanaz, azt az első alkalmazásnál kell 
tisztázni. A méreteket illetően nem eshet 
túlzásokba, nem lehet kolibri, de kondorkeselyű 
sem. Általában a vajú méretében kell 
gondolkodni, mint látható, a testsúlynak nem 
kell megegyezni. Ez legalább annyira 
érthetetlen, - a mágiaelmélet szemszögéből, 
mint az, hogy a nindzsa felszerelése 
nyomtalanul eltűnik, - kivéve  mágikus 
tárgyakat – és miután a nindzsa visszaváltozott, 
hiánytalanul előkerül, pontosan a varázslat 
előtti állapotban. 

 Az időtartam leteltével a nindzsa azonnal 
visszaváltozik, de mivel érzi ezt az időt, tud rá 
ügyelni, nehogy repülés közben változzon át. 
Madár állapotban mindennek tudatában marad, 
lát, hall, de képtelen beszélni, pszit vagy mágiát 
használni. Harcértékei, életereje az adott 
állatéval egyezik meg, és ugyanolyan 
sebezhető. Természetesen gondolkodni képes. 
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E varázslat segítségével könnyedén 
bejuthat egy várba, elrejtőzhet, vagy közel 
kerülhet áldozatához. Természetesen ő 
maga véget vethet a varázslatnak, még az 
időtartam lejárta előtt. Így talán már nem 
tűnik alaptalannak az a tiadlani monda, 
amiben egy Dorchát a „saját” pávája ölt 
meg… 

Műfegyver 

Mana pont: 1 
Varázslás ideje: K6+Tsz kör 
Időtartam: 1 szegmens  

A nindzsa sosem marad fegyver 
nélkül, ha netán mégis, ezzel a varázslattal 
bármely, általa ismert, és kezelni tudott 
fegyvert a markába teremtheti, - mint illúzió 
- , ami az időtartam lejártáig ott marad, és 
mintha igazi lenne, használhatja. Mivel a 
fegyver csak illúzió, sebet ejteni, védeni 
nem lehet vele, valójában a nindzsa 
pusztakezes értékei számítanak, de az 
ellenfél ijesztgetésére, elbizonytalanítására 
tökéletes megoldás. 

Árnyalak 

Mana pont: 3 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 szegmens  

Ezt a varázslatot harc közben 
alkalmazhatja a nindzsa. Hatására a 
nindzsából egy árnyalak – saját maga képe 
– válik ki, és az ellenfélre veti magát, majd 
nyomtalanul elenyészik. Az ellenfél asztrál 
próbát köteles dobni, az ellenfél tapasztalati 
szintjének megfelelő negatív módosítóval. 
Ha elvéti, ás az árnyékra csap, elvéti a 
kezdeményezést, és a nindzsa elsőként 
vetheti be gyilkos támadását, ráadásul a 
meglepetés módosítóival. Egy ellenfél ellen 
csak egyszer alkalmazható eredményesen. 

 
 
 

 
 

Hangburok 

Mana pont: 4 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: Tsz x 2 kör  

A varázslattal a nindzsa egy burkot hoz létre 
maga körül, Tsz arasz távolságban a testétől. A 
burok semmilyen hangot nem enged ki, így a 
nindzsát hang alapján lehetetlen érzékelni, bármit is 
csinál. Akár ordíthat, zárat törhet szét, kövön 
ugrálhat, senki sem hallhatja meg. 

Fekete massza 

Mana pont: 20 
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: K10+Tsz kör  

A varázslat hatására a nindzsa a testtömegének 
megfelelő mennyiségű, sűrű, fekete masszává olvad. 
Ilyen formájában is lát és hall, és egy átlag ember 
sebességével folyhat. Át az ajtó alatt, a 
kulcslyukon… 

Hátránya, hogy ha valaki megtámadja a 
masszát, minden sebzés duplán számít, sfé pedig 
nincs. A massza csak szúró és vágófegyverekkel 
sebezhető. A masszának a nindzsa alap harcértékei 
számítanak, -30-as módosítóval. Sebzése nincs. Ez a 
hátrány a három körös oda és visszaváltozási időre is 
vonatkozik. Massza alakban a nindzsa nem tud 
varázsolni és pszit használni, viszont szinte bárhová 
bejuthat… 
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