
 

 

 
  

Vízmágia 
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I. A vízvarázsló zónáján belül 
(20m) kút vagy csermely 
található, komolyabb eső vagy 
havazás, esetleg trópusi 
páradús növényzet van. 

II. A vízvarázsló zónáján belül 
nagyobb patak, sekély folyó 
vagy tó, esetleg vastag 
hótakaró található. 

III. A vízvarázsló zónáján belül 
mély (min. 5m) álló vagy 
folyóvíz, hatalmas jégfolyam, 
vagy az elemi víz mágikus 
gócpontja található. 

 
Azoknál a varázslatoknál, ahol 

ezeket a helyzeti előnyöket a varázsló 
képes kihasználni, ott a leírás 
szövegében ezt külön feltüntetjük. 

Mielőtt bárki nekilát a Vízmágiát 
alkalmazni kívánó karakter indításához 
ajánljuk olvassa el az Első 
Törvénykönyvben található Elemi 
Mágiákról szóló értekezést(293. old.). 
A Vízmágia Típusai: 

• Alapvető vízmágia 
• Vízmágia Iskolaformái 
• Vízmágia Szabad Formái 
• Vizek Befolyásolása 
• Vízmágia Magasiskolája 
• Vízlények Megidézése 
• Fagymágia Iskolaformái 
• Fagymágia Magasiskolája 
• Jégmágia Iskolaformái 
• Jégmágia Magasiskolája 

 

A vízvarázslók által használt 
vízmágia varázslatai szinte kivétel 
nélkül az Anyagi Síkon jönnek létre. 
Mivel Ynev a mi Földünkhöz hasonlóan 
a víz alapú Anyagi Síkok közé tartozik. 
Ebből adódóan a tűzvarázslatokkal 
ellentétben ez a mágiaforma ritkán okoz 
direkt módon sebzést a planéta lakóinak. 
De erőssége is ebben rejlik, hiszen a víz 
az az őselem, ami a világunkat és 
bennünket alkot. 

A Vízmágia nevével ellentétben 
nem csak a vizet, hanem annak 
paraelemét, az Elemi Fagyot is képes 
uralma alá vonni. Sőt, a kettő 
kombinálásával még hatékonyabb 
Jégvarázslatokat létrehozni. Minden 10 
Fp után, amely víz vagy jég alapú 
támadás eredményeként keletkezik, 1 
Ép-t is elveszít az áldozat. A Jégmágia 
sebzést eredményező varázslataival 
szemben a nem mágikus vértek is adnak 
SFÉ-t. A mágikus fagy – mely 
megjelenését tekintve bizonyos erősség 
fölött, a párához válik hasonlóvá – 
minden 4 Fp-t követően von maga után 
1 kötelező Ép vesztést. 

 Abból, hogy a vízvarázslók a 
bolygó legnagyobb mennyiségben 
előforduló elemével manipulálnak, 
egyértelműen következik, hogy azokon 
a helyeken, ahol a víz nagyobb 
mennyiségben fordul elő a varázsló azt 
még könnyebben képes felhasználni. 
Három kategóriát különböztetünk meg a 
víz előfordulásának arányában, melyek 
segíthetik a varázslót. 
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Alapvető vízmágia 
Az alábbi varázslatokat a vízvarázslók rendje 

alapvető fontosságúnak tekinti. Számukra ez az első 
lépcsőfok, melyet minden tanoncnak el kell 
sajátítania ahhoz, hogy a későbbiekben igazi 
beavatottá váljék. 

Folyadék elemzés 

Mana pont: 6 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat segítségével a vízvarázsló bármely 
folyadékról meg tudja állapítani, hogy az mennyi 
vizet tartalmaz. Hogy mágikus-e? Valamint azt, 
hogy elfogyasztása közvetlenül károsítja-e a 
szervezetet. Például: az Átváltozás itala vagy a 
Szerelmi bájital nem károsítja közvetlenül! 

Folyadékpusztítás 

Mana pont: 4 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslattal egy liter olyan, nem mágikus 
természetű folyadék tehető semmivé, melynek fő 
alkotó eleme a víz. Élőlények testnedvei nem 
képezhetik a varázslat tárgyát. 

A mennyiség minden további 3 Mana-pont 
felhasználásával 1 literrel növelhető. 

Lebegés vízben 

Mana pont: 2 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: szint x 1 óra 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatásaként a varázsló minden 
erőfeszítés nélkül a víz felszínén tud maradni. Még 
erőszakkal is nehéz a víz alá nyomni. Saját súlyán 

túl még további 25 kg-mal teheti meg mindezt. 
A varázslat fenntartása koncentrációt nem 
igényel. 

Ősvíz észlelése 

Mana pont: 3 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló A varázslat segítségével 
meg tudja állapítani, hogy a zónájában összesen 
hány E Ősvíz van jelen. Ez vonatkozik a víz 
leplezett formáira is. 

Sikamlós bőr 

Mana pont: 6 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat nagyban megkönnyítheti a 
vízvarázslók kiszabadulását, bizonyos szorult 
helyzetekből. Hatására a test azokon a 
területeken, ahol a varázsló kívánja, sosem 
látott hevességgel kezd el izzadni. Az ott 
található sejtek ideiglenesen rengeteg 
folyadékot veszítenek. Így a vízvarázsló 
könnyebben kisiklik mások szorításából és 
egyszerűbben megszabadulhat a láncok, kötelek 
béklyóitól. 

Víz átváltoztatása 

Mana pont: 15 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 5 kör 
Hatótáv: 20 láb sugarú kör 
Mágiaellenállás: lásd a leírást  

A varázslat hatására a víz olyan 
halmazállapotot vesz fel, amilyet a vízvarázsló 
szeretne, miközben annak hőmérséklete nem 
változik. Tehát átváltoztathat vizet jéggé vagy 
gőzzé, jeget vízzé vagy gőzzé és gőzt vízzé 
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vagy jéggé. Nem megfagyasztja vagy 
elpárologtatja a vizet, hanem időlegesen 
átváltoztatja. Ezt még az élőlények – akár 
az emberek – testében lévő vízzel is képes 
megcselekedni. Ilyenkor az áldozat egy 
Gyorsaságpróbára jogosult. Ami ha sikerül, 
akkor elkerülte a vízvarázsló pillantását. Ha 
a Gyorsaságpróba sikertelen, akkor már 
csak az Akaraterőpróbában bízhat a 
szenvedő alany. Az Akaraterőpróba 
módosítója az áldozat és a vízvarázsló 
Akaraterejének különbsége. 

15 Mp-ért kb 50 liternyi vizet 
alakíthat át 5 kör időtartamra. 4 Mp-ért 10 
literrel növelheti az átalakított anyag 
mennyiségét, vagy egy körrel növelheti az 
időtartamot. 

Az időtartam lejártával az átalakított 
víz visszaalakul eredeti formájára minden 
utóhatás nélkül. 

Akinek a vére ily módon „megfagy” 
mozdulatlanná dermed, ha gőzzé válik, 
összerogy. De halált nem okoz. 

Víz észlelés 

Mana pont: 4 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 1 mérföld 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló megtudhatja, hogy a 
hatótávon belül merre és hozzávetőleg 
mennyi természetes víz található. 

Víz teleportálása 

Mana pont: 1/3 liter 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló a zónáján belül az általa 
látott vizet – vagy annak egy részét - az 
általa látott helyre képes teleportálni. 

 

Vízgyűjtő 

Mana pont: 8 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: szint x 2 nap 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat elvégzése után egy tenyérnyi 
varázsjel keletkezik azon a sima felületen, amit a 
vízvarázslónak megérintenie. Ez a jel az időtartam 
lejártáig, naponta 1-5 liternyi vizet von el 
környezetéből. A jel 20 láb sugarú körből vonja el a 
vizet, de az élőlények testéből nem képes kinyerni 
azt. Az, hogy pontosan mennyi lételemet képes 
begyűjteni, nagyban függ a környezettől. Párás 
erdőségekben 5 litert, míg sivatagokban csak 1 litert 
képes kinyerni naponta. A víz a jel körül válik ki, és 
ha nem gondoskodnak az összegyűjtéséről, elfolyik 
vagy elpárolog. 

 Amennyiben több ilyen jel található egymás 
hatótávolságán belül, úgy kölcsönösen rontják 
hatékonyságukat. Azaz, ha egymás mellé helyezünk 
el két ilyen jelet, azok szinte ugyanannyi vizet 
fognak összegyűjteni, mintha csak egy jel lenne ott. 

Vízteremtés 

Mana pont: 1 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 6 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat segítségével a vízvarázsló fél 
liternyi vizet képes teremteni a zónáján belül 
bárhova. Amely azonban az egy perc leteltével 
elenyészik. 

Vízmágia iskolaformák 
A most következő hat varázslatot egy gyakorló 

mozaikmágus rögtön felismerné, hiszen valójában 
nem más, mint az Elemi Mágia Ősvíz Teremtése 
mozaikjának Hat Iskolaformája. Ha valaki belekerül 
ezekbe a formákba, majd utóbb kikerül onnan az 
Őselemi Mágiák jellemzőiből fakadóan semmilyen 
nedvességet nem tapasztal sem önmagán, sem a 
felszerelésén. Persze itt is, amikor a varázslatok 
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időtartama lejár a teremtett Ősvíz nyomtalanul 
eloszlik. 

A környezettől függően: a nyíl, kard, kitörés és 
aura formák Mp igénye I. és II. kategóriánál 3 Mp / 
1E-re, a III. kategóriánál 2 Mp/ 1E-re csökken; míg 
a szőnyeg és fal formák Mp igénye I. kategóriánál 9 
Mp / 5E-re, II.-nál 8MP / 5E-re, III.-nál 7Mp / 5E-re 
módosul. 

Víznyíl 

Mana pont: 4/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: végtelen 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló bal kezének mutatóujjából 
víznyíl csap elő. Ezzel akkor találja el ellenfelét ha 
sikeres célzást dob. A víznyíl CÉ-je +30, tűzalapú 
lényeken pedig k6 / 1E-t sebez. Ynev vízalapú 
lényein ritkán ejt sebet (találati helytől függ) és 
akkor is kisebbet, mint k6 / 1E. Ám egy jól irányzott 
víznyíl könnyen feldöntheti áldozatát. 

Vízkard 

Mana pont: 4/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 5 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslattal a vízvarázsló vízaurával 
ruházhatja föl egy tetszőleges formájú egykezes 
kardnak a pengéjét. 

A fegyver statisztikái ettől nem változnak, és 
bárki úgy forgathatja, mint korábban. Hatását, hogy 
k6 / 1E-s sebzést okoz, kizárólag tűzalapú lényekkel 
szemben gyakorolja. 

Vízkitörés 

Mana pont: 4/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló a zónáján belül meghatároz 
egy pontot, amely a vízrobbanás 
epicentrumaként fog szolgálni. Ez 
mindazoknak a tűzalapú lényeknek, akik 1 
lábnyi körzeten belül tartózkodnak, Erősség x 
k6 sebzést okoz. A sebzés az epicentrumtól 
távolodva méterenként egy k6-tal csökken. 

Vízszőnyeg 

Mana pont: 10/5E 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 3 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslattal egy 5 láb sugarú körben fél 
láb magas vízszőnyeg hozható létre. Mindazok 
a tűzalapú lények, akik ebbe belekerülnek 
körönként k6 / 5E sebzést szenvednek el. 
Amennyiben az embernél nagyobbak, vagy a 
testüknek több mint fele van a vízszőnyegben a 
sebzés 2k6 / 5E-re növekszik. 

A vízalapú lények esetében a szőnyeg 
komolyan akadályozza a mozgást (harc helyhez 
kötve). 

Vízfal 

Mana pont: 10/5E 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 6 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló létrehozhat egy fél láb 
vastag, 5 láb sugarú, félkör alakú függőleges 
vízfalat. Mindazok a tűzalapú lények, akik 
belekerülnek 2k6 / 5E sebzést szenvednek el. 

A vízalapú lények kisebb erőfeszítéssel 
áttörhetnek rajta, de harci helyzetben megtöri a 
rohamot, akadályozza a távolsági fegyverek 
használatát és csökkenti sebzésüket. 
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Vízaura 

Mana pont: 4/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat befejezésekor a 
célszemélyt Vízaura veszi körül, ami a 
testétől 10cm-re lévő vízhártya. Ez befelé 
semmilyen hatást nem gyakorol, nem 
akadályozza sem a mozgást, sem a látást. 
Ellenben azokon a tűzalapú lényeken, akik 
közvetlenül érintkezésbe kerülnek vele k6 / 
1E-nyi sebzést okoz. 

A varázslat E-nyi védelmet nyújt az 
őselemi tűz alapú varázslatok ellen, 
valamint minden tűz alapú sebzéssel 
szemben. 

Szabad elemi formák 
Itt az úgynevezett Szabad Elemi 

Formák következnek, természetesen az 
Ősvízre vonatkoztatva. Ha valaki belekerül 
ezekbe a formákba, majd utóbb kikerül 
onnan az Őselemi Mágiák jellemzőiből 
fakadóan semmilyen nedvességet nem 
tapasztal önmagán vagy a felszerelésén. 
Persze itt is, amikor a varázslatok 
időtartama lejár a teremtett Ősvíz 
nyomtalanul eloszlik. 

A környezettől függően: a csóva, 
gyűrű, formák Mp igénye I. és II. 
kategóriánál 5Mp / 1E-re, a III. kategóriánál 
4Mp/ 1E-re csökken; míg az eső és hullám 
formák Mp igénye I. kategóriánál 7Mp / 
1E-re, II.-nál 6MP / 1E-re, III.-nál 5Mp / 
1E-re módosul; a kupola és zápor formák 
Mp igénye I. kategóriánál 4Mp / 5E-re míg 
II. és III. kategóriánál 3Mp / 5E-re változik. 

 
 
 
 
 
 

Vízcsóva 

Mana pont: 6/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló a kitöréshez hasonlóan itt is 
besűríti az Ősvizet, de az nem a tér minden irányába, 
hanem csak egyetlen irányított csóvába tör ki. 
Hatótávolsága az Erősségével megegyező 
hosszúság(lábban), ám minden egyes lábbal 1 E-t 
veszít Erősségéből. A tűzalapú lényeken az aktuális 
Erősségével megegyező k6-ot sebez, ám a sebzését 
csak időtartamának lejártával fejti ki. 

Vízeső 

Mana pont: 8/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 5 kör 
Hatótáv: 10 láb 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló ujjaiból legyező alakban (max 
60 fokos szögben) vízsugarak törnek elő. Ezek 10 
láb távolságra jutnak el, és minden tűzalapú lénynek, 
akit érnek, k6 / 1E sebet okoznak. A befektetett 
Mana-pontok többszörösével a forma időtartama is 
megtöbbszörözhető. 

Vízkupola 

Mana pont: 5/5E 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 6 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

Ez a varázslat a Szőnyeg forma egy változata. 
Azonban magassága nem 50 cm, hanem megegyezik 
a kör sugarával. Vastagsága azonban 50cm, így 
alatta, a belsejében egy vízboltív keletkezik, ami a 
kupola méretének növelésével egyre nagyobbá válik. 
A kupolába kerülő tűzalapú lények az érintkezési 
felülettől függően k6 vagy 2k6 sebzést szenvednek 
el 5E erősségenként A befektetett Mana-pontok 
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többszörösével a forma időtartama is 
megtöbbszörözhető. 

Vízzápor 

Mana pont: 5/5E 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 3 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatására a levegőben (max. 20 láb 
magasan) szürke fellegek jelennek meg melyekből 
igazi zápor hull a földre. Az érintett terület 5 láb 
sugarú kör. Azok a tűzalapú lények, akik ezen belül 
tartózkodnak k6 / 5E sebződnek. A befektetett 
Mana-pontok többszörösével a forma időtartama is 
megtöbbszörözhető. 

Vízgyűrű 

Mana pont: 6/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 10 kör 
Hatótáv: spec. 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat létrejöttekor 3 láb átmérőjű 
vízgyűrű keletkezik a vízvarázsló körül, melynek 
magassága 20 cm. Amint ezen a gyűrűn valaki 
megpróbál átjutni, a víz felcsap és a tűzalapú 
lényeken k6 / 1E sebzést okoz. A befektetett Mana-
pontok többszörösével a forma időtartama is 
megtöbbszörözhető. 

Vízhullám 

Mana pont: 8/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 6 szegmens 
Időtartam: 5 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat létrejöttekor gyűrű alakban egyre 
erősebb hullámok indulnak útnak a középpontban 
álló vízvarázsló felől, egészen zónájának határáig. A 
hullámok 1 kör alatt megteszik ezt a távot. Minden 
körben, az időtartam lejártáig, egy-egy új hullám 

születik, melynek Erőssége egyel nő az előző 
hullámhoz képest. 

Ez a varázslat az első körben Erősség x 
k6-nyi, a másodikban (Erősség + 1) x k6-nyi, a 
harmadikba (Erősség + 2) x k6-nyi, … egészen 
az ötödik körig, amikor (Erősség + 4) x k6-nyi 
sebzést okoz a tűzalapú lényeken.  

Azok a nem tűzalapú lények, akik a 
hatótávon belül tartózkodnak, könnyen 
egyensúlyúkat veszthetik (Erő-próba), és a 
földre kerülhetnek. A vízvarázslóval szemben 
minden roham megtörik és a zónán belül 
harcolók –10 TÉ-t kapnak a lökéshullámoktól. 

Vizek befolyásolása 
 
A vízvarázslók képesek hatalmukat 

kiterjeszteni a természetes vizekre is. Bár nem 
szívesen teszik, de ezzel akár be is 
avatkozhatnak a természet rendjébe. E 
lehetőség kihasználásával, sokkal nagyobb 
erejű varázslatokat képesek létrehozni, mivel 
Mana-pontjaikat nem kell a víz megidézésére 
felhasználni. 

Ezek a varázslatok igen sokféle célt 
szolgálhatnak. Lehetnek támadó vagy védekező 
jellegűek, ám közös vonásuk az, hogy 
megidézésükhöz elengedhetetlen valamilyen 
természetes vízképződmény, a vízvarázsló 
zónáján belül. 

Csapadék tagadása 

Mana pont: 27 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 1 perc 
Időtartam: szint x 3kör 
Hatótáv: szint x 100 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatására a hatótávon belül az 
adott időtartamra megszűnik mindenféle 
csapadék. A varázslónak a hatóidő alatt nem 
kell koncentrálnia, igaz nem is képes 
megszüntetni varázslatát. Mágikus eredetű 
csapadékokra csak abban az esetben van 
hatással, ha azok erőssége elmarad a Csapadék 
tagadásának erősségétől. 
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Minden a varázslatra költött további 
12 Mana-pont 10-el növeli az erősséget, 
vagy szint x 3 körrel a hatóidőt, vagy 100 
lábbal a hatótávot. 

Égi csatornák 

Mana pont: 38 
Erősség: 15  
Varázslás ideje: 5 perc 
Időtartam: szint x 1 kör 
Hatótáv: látótávolság 
Mágiaellenállás: -  

Ez a varázslat az egyik legerősebb a 
természetes vizekkel manipulálók közül. 
Valójában azt eredményezi, hogy az égből 
hulló csapadékot egy tíz méter átmérőjű 
területre koncentrálja. 

Egyedüli követelmény, hogy a 
varázslás megkezdésekor már hulljon a 
csapadék a célterületre és a vízvarázslóra 
egyaránt. A vízvarázslónak az időtartam 
lejártáig koncentrálnia kell az általa 
kiválasztott területre, máskülönben 
megszűnik a mágia működése. A 
célterületen kívül a csapadék mennyisége 
jelentősen visszaesik, olykor el is áll. Ezzel 
a varázslattal csak gyengébb erősségű 
mágikus eredetű csapadékok 
befolyásolhatóak.  

Három eltérő erősségű (méretű) 
csapadékot különböztetünk meg. Az 
elsőben 2k6, a másodikban 3k6, a 
harmadikban 4k6 Sp x szintnyi sebzést 
szenved el minden ott található objektum és 
élőlény a varázslat időtartamának minden 
körében. A havazás sosem lehet erősebb, a 
jégeső pedig gyengébb a második (3k6-os) 
kategóriánál. 

Gejzír 

Mana pont: 18 
Erősség: 6  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat végrehajtásához mindenképp 
szükség van arra, hogy egy nagyobb álló- vagy 
folyóvíz legyen a varázsló zónáján belül.  

Eredményeként egy óriási vízoszlop csap ki a 
vízből az 5 láb átmérőjű célterületre. Ez a célpont 
legfeljebb 20 lábra lehet a gejzír kitörési pontjától. 
Az ott tartózkodók 2k10+2 Sp sebzést szenvednek el 
és, ha élőlények még minden 8 Fp után 1 Ép-t is. 
Tűz alapú lényeken a sebzés még drasztikusabb, 6k6 
Sp. 

A varázslat erősítéseként minden további 9 Mp 
+k10 Sp-nyi sebzést jelent (tűz alapú lényeknek 
+3k6 Sp). De a varázslat erősítésének gátat szabhat a 
természetes víz mérete. 

Hullám fogat 

Mana pont: 55 
Erősség: 15  
Varázslás ideje: 4 kör 
Időtartam: 15 perc szintenként 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat kizárólag nagyobb vizeken 
használható. Eredményeként megidéz egy nagyobb 
hullámot, amely felszínén szállítja a vízvarázslót és 
társait. Összesen legfeljebb Tapasztalati Szintjével 
megegyező számú személy utazhat rajta. Az utazók 
kénytelenek megfogni egymás kezét és így 
mindvégig kapcsolatban maradni a vízvarázslóval. 
Az emberláncnak az a része, amely elveszti a 
kapcsolatot a vízvarázslóval, azonnal lezuhan a 
hullámról. 

A hullám legfeljebb a rohanó ember 
sebességével közlekedhet. Ennek tükrében óránként 
36 mérföldet képes megtenni. A haladáshoz nincs 
szükség a vízvarázsló összpontosítására, ám 
bármikor új irányt és sebességet adhat a hullámnak. 

Hullámok zablája 

Mana pont: 28 
Erősség: 30  
Varázslás ideje: 12 kör 
Időtartam: 1 óra/szint 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat eredményeként a hatótávon belül a 
íz felszíne mentessé válik minden hullámzástól. Bár 
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a többi természeti körülményt nem képes 
befolyásolni, tehát az eső továbbra is zuhog és a 
szélvihar sem csendesedik, a vízvarázsló felé 
igyekvő hullámok valahogy mégis kioltódnak, 
megkönnyítve ezzel a vízen való navigálást. 

A vízvarázslónak a varázslat alatt mindvégig 
koncentrálnia kell, vagyis semmilyen egyéb 
tevékenységet nem végezhet és ha megzavarják 
azonnal megszakad a varázslat hatása és elvesznek a 
belé fektetett Mana-pontok. Amennyiben valamilyen 
mágikus eredetű vihar, hullám vagy örvény kerül a 
hatótávon belül, akkor a nagyobb erősségű varázslat 
hatása érvényesül. 

Minden további 14 Mp vagy 10 lábbal 
megnöveli a hatótávot, vagy 10 ponttal növeli az 
Erősséget, vagy szint x 1 órával meghosszabbítja az 
időtartamot. 

Örvény 

Mana pont: 50 
Erősség: 25  
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: 45 perc 
Hatótáv: 1 mérföld sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat csak nyílt tengeren használható. 
Egy hatalmas 50 + 3k10 láb átmérőjű örvényt hoz 
létre, amely a mélybe rántja a 8 lábnál rövidebb 
hajókat vagy a vízbe kerülőket. Az úszni tudó lények 
körönként sikeres erőpróbát dobhatnak, vagy 10 
lábbal közelebb kerülnek az örvény közepéhez, s ha 
elérik, sorsuk megpecsételődött. Az úszó az örvény 
szélétől 10 lábanként –1 büntetővel dobja az 
Erőpróbát. Az erőpróbát tovább ronthatja a páncél és 
felszerelés MGT-je, még akkor is, ha az úszó 
rendelkezi 4. fokú Nehézvért viselet képzettséggel. 
Hajók esetében 4. fokú Hajózás, és jól képzett 
legénység szükségeltetik a kijutáshoz. 

Szökőár 

Mana pont: 90 
Erősség: 75  
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: 45 perc 
Hatótáv: 1 mérföld sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat csak nagyobb vízfelületek 
közelében, folyón, tavon és tengeren, illetve 
ezek partja mentén használható. A hullám 
hajókat boríthat fel, vagy medréből kiöntve 
kikötőket söpörhet el – mint ahogy elsöpör 
mindent, ami az útjába kerül. A hullámba 
keveredett lények – ha egyáltalán túlélik az 
iszonyú kalandot – 15k6 Sp-t vesztenek a 
zúzódásoktól. Az épületek és hajók pedig 
ugyanennyi Sp-vel károsulnak. 

Szökőkút 

Mana pont: 4 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: 10 perc 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló a varázslat hatóideje alatt 
egy gyönyörű összetett vizi-játékot 
komponálhat meg, a zónáján belül lévő 
jelentősebb folyó- és állóvizek felszínén. Ez 
egyeseket lenyűgözhet, másokat elriaszthat az 
előadás, melynek egyetlen korlátja az, hogy a 
vízsugarak legfeljebb a vízvarázsló szintjének 
kétszereséig emelkedhetnek a vízszint fölé, 
persze méterben. 

Tenger felkorbácsolása 

Mana pont: 40 
Erősség: 25  
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: 1 mérföld sugarú kör 
Hatótáv: 45 perc 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat csak nagyobb vízfelületeken, 
tavon és tengeren használható. A varázslat 
hatására k6 kör alatt a víz viharossá válik és 
tarajos hullámokat vet. A feltornyosuló 
hullámok felborítják vagy összetörik a 3 lábnál 
rövidebb csónakokat, megrongálják a kikötőben 
veszteglő hajókat (10k6 Sp), életveszélyessé, 
illetve lehetetlenné teszik a hajózást.  A 
tombolás 1 mérföld sugarú körön belül hat, 
átvészeléséhez 4. fokú Hajózás vagy 2. fokú 
Úszás szükséges. 
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Vízmágia magasiskolája 
Ezek a varázslatok már a Vízmágia 

magasiskoláját jelentik. Ezt misem 
támaszthatná meggyőzőbben alá, minthogy 
még a nagyhatalmú mozaikmágusok is 
értetlenül állnak, az itt következő 
varázslatok belső működési 
mechanizmusának megértése előtt. 

Harcos hívása 

Mana pont: 40 
Erősség: 25  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: 9 kör/szint 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A mágia hatására a víz 
megelevenedni látszik és felölti egy 
elementál Harcos alakját. A varázslat 
feltétele, hogy a vízvarázsló Zónáján belül 
legalább egy tó vagy folyó legyen. 
Valójában az összefüggő víztömegen 
keresztül a varázsló kaput nyit a Víz Elemi 
Síkjára, ahonnan az elementál lény átlép az 
Elsődleges Anyagi Síkra. Engedelmeskedik 
a vízvarázsló minden parancsának, de 
önálló gondolkodásra nem képes, s 
bonyolult utasításokat is képtelen követni. 
A varázsló zónáját nem hagyhatja el, és az 
időtartam lejártával nyomtalanul 
elenyészik. Tulajdonságai a Bestiáriumban 
olvashatóak. 

Köd teremtés 

Mana pont: 10 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 4 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázsló ködöt idéz a kijelölt terület 
fölé. E sűrű ködfelhő 4 körig marad stabil, s 
utána is fennmaradhat, ha a légmozgás nem 
oszlatja szét, vagy nem sodorja el. A 
ködben lehetetlen íjat vagy dobófegyvert 

használni, s a közelharcot folytatók TÉ-je is 15-tel 
csökken. 

A környezettől függően: I. esetén 9 Mp, II. 
esetén 8 Mp, III. esetén 6 Mp a varázslat bevetési 
költsége. 

Kristálytiszta víz 

Mana pont: 15 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: 15 perc/szint 
Hatótáv: lásd a leírásban 
Mágiaellenállás: -  

Ezzel a varázslattal a vízvarázsló a vizek 
mélyére pillanthat, legyenek azok bármily zavarosak 
is. Akkor is szemrevételezheti az ott rejtőző 
dolgokat, ha ezt a fényviszonyok nem tennék 
lehetővé. Azokat a dolgokat, amelyeket iszap rejt, 
vagy más okból láthatatlanok továbbra sem bírja 
kifürkészni.  Amíg a mágia tart, 1-2 láb eltéréssel 
megtudja becsülni, milyen mélységben lát bármit is 
a víz alatt. A varázslat hátulütője, hogy az időtartam 
alatt a vízvarázsló kizárólag a víz alatti világot látja 
tisztán, minden, ami a felszínen történik, csupán 
fekete kavargásként jelenik meg előtte. 

Alapesetben a hatótáv egy 100 lépés sugarú 
gömb, ez minden újabb 5 Mp felhasználásával +50 
lábbal növelhető. Erre akkor is van lehetőség, ha a 
varázslat már működik. Ugyanígy bármikor képes 
megszakítani a varázslatát. 

Lélek víz 

Mana pont: 15 
Erősség: szint x 5  
Varázslás ideje: 1 óra 
Időtartam: szint x 1 óra 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat – kihasználva a vízvarázslók 
vízalapú lény mivoltát – egy liternyi olyan vizet hoz 
létre, mely körül 20 láb sugarú körben a vízvarázsló 
zónája alakul ki. Ez a vízvarázslók számára olyan, 
mint a valódi varázslók Zóna varázsjele, tehát 
szimpatikus viszonyban áll a megalkotójával.  

A Lélek víz megalkotásához 1 liter 
kristálytiszta vízre van szükség, amely az időtartam 
lejártáig semmilyen fizikai behatással nem 
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választható több részre, bár továbbra is folyadékként 
viselkedik. Másik jellemzője, hogy sötétben zöld 
színben világít. Ennek a fénynek az ereje az 
időtartam lejártával egyre gyengül. 

Az időtartam lejárta előtt a vizet a 
vízvarázslók csupán egyetlen módon képesek 
„megsemmisíteni”, úgy, hogy elfogyasztják. Ha lejár 
az időtartam, de a Lélek vizet alkotó 1 liternyi 
folyadék tisztán és hiánytalanul megmaradt, 
továbbra is szimpatikus viszony lesz közte és a 
vízvarázsló közt. 

Minden további 15 Mana-pontokért az 
időtartam szint x 1 órával nő. Amennyiben a 
vízvarázsló 60 Mana-pontot áldoz a Lélek víz 
létrehozására, dönthet úgy, hogy az időtartam 
véglegessé váljon.  

Nedvek átka  

Mana pont: 34 
Erősség: 4  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 10 óra/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: Egészségpróba  

A varázslat áldozatának szervezete képtelen 
folyadékot veszíteni. A torka kiszárad, a szemei 
bevéreznek, belázasodik, és ami a 
legkellemetlenebb, képtelen vizelni. Húgyhólyagja 
óriásira dagad, és minden mozgás szörnyű 
fájdalommal jár. 

Az első nap után az áldozaton émelygés lesz 
úrrá. Valamint a második napon 1k6-tal, a 
harmadikon 2k6-tal, a negyediken 3k6-tal,… 
csökken a maximális Fp-nak száma, amelyek ha 
elfogynak a veszteség Ép-ben folytatódik. 

A varázslat csak mágia szétoszlatással 
semlegesíthető, ám a létrehozója bármikor 
megszüntetheti, feltéve, hogy képes megérinteni a 
szomjazót. Erősítése 8 Mp / 1 E, ami 1-1 ponttal 
nehezíti az Egészségpróbát. 

Nedvek ösvénye 

Mana pont: 18 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: szint x 1 perc 
Hatótáv: szint x 15 mérföld 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat lehetővé teszi, hogy a 
vízvarázsló egy gyűszűnyi kezében lévő 
folyadékból – melynek alkotó elemei közt a víz 
is megtalálható – megállapíthassa, merre 
található az a lény, akivel a folyadék 
szimpatikus viszonyban áll. A vízvarázsló az 
időtartam lejártáig tisztában van azzal, hogy a 
keresett célpont mely irányban és hozzávetőleg 
milyen távolságban van tőle. 

Szolga hívása 

Mana pont: 24 
Erősség: 25  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: 1 perc/szint 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A mágia hatására a víz megelevenedni 
látszik és felölti egy elementál Szolga alakját. 
A varázslat feltétele, hogy a vízvarázsló 
Zónáján belül egy mély vízzel teli kút, egy tó 
vagy legalább egy bővizű patak legyen. 
Valójában az összefüggő víztömegen keresztül 
a varázsló kaput nyit a Víz Elemi Síkjára, 
ahonnan az elementál lény átlép az Elsődleges 
Anyagi Síkra. Engedelmeskedik a vízvarázsló 
minden parancsának, de önálló gondolkodásra 
nem képes, s bonyolult utasításokat is képtelen 
követni. A varázsló zónáját nem hagyhatja el, 
és az időtartam lejártával nyomtalanul 
elenyészik. Tulajdonságai a Bestiáriumban 
olvashatóak. 

Szomjúság 

Mana pont: 26 
Erősség: 4  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 nap/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: Egészségpróba  

A varázslat áldozata képtelen fizikai 
folyadékot venni magához. Ha erőszakkal 
próbálják megitatni megfulladhat. E nagyon 
látványos varázslat áldozatainak szájának 
közeléből a víz látványosan szétspriccel, 
mintha irtózna fizikai kontaktust létesíteni a 
szomjazóval. 
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Az áldozat a szomjúzás harmadik 
napjától naponta Egészségpróbát dob, 
amely ha sikertelen egy kategóriával lejjebb 
kerül a következő hatás táblán: 
émelygés/kábulat/rosszullét/ájulás/halál 

A varázslat csak mágia szétoszlatással 
semlegesíthető, ám a létrehozója bármikor 
megszüntetheti, feltéve, hogy képes 
megérinteni a szomjazót. Erősítése 5 Mp / 1 
E, ami 1-1 ponttal nehezíti az 
Egészségpróbát. 

Tenger öle 

Mana pont: 55 
Erősség: 18  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/2Tsz 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

Kevés ennél pusztítóbb varázslat van 
a vízvarázslók mágikus praktikáiban. 
Vallják, hogy ez a mágia a leges 
legmélyebb tengerek fenekének erőit 
szabadítja a felszínre. A vízvarázsló a 
varázslat keretében zónáján belül kijelöl 
egy pontot, ahol 1 láb sugarú körben 
meghasad a tér szövedéke és pusztítóbbnál 
pusztítóbb erővel ömleni kezd belőle a 
tengervíz. Ez a vízsugár az útjába kerülő 
dolgokon hihetetlen pusztítást visz végbe. 
Az első 2 méteren 12k10 Sp-t sebez 
körönként, a sebzés minden további 2 
méteren 1k10-el csökken. Még a kiinduló 
ponttól 24 méterre is 1k10 a sebzés. 

Utazás 

Mana pont: 6 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 3 perc 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatására a vízvarázsló 
képes utazni a víz alatt, közben nincs 
szüksége levegőre, valamint sem ő, sem 
ruhái nem lesznek nedvesek. Csak olyan 
vízben lehetséges a varázslat alkalmazása, 

mely ellepi a vízvarázslót. Az Utazást nem 
befolyásolja sodrás és semmilyen egyéb vízmozgás, 
3 perc alatt 1 mérföld távolságot tesz meg a 
vízvarázsló. Aki akaratával alakíthatja mozgását 
bármely irányban. 

A varázslat Időtartama 3 Mp-ként 1 perccel 
növelhető, az Utazás közben varázsolni nem lehet, 
tehát a varázslat hosszát előre meg kell határozni. 

Üzenet 

Mana pont: 16 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: 50 mérföld/szint 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat segítségével a vízvarázsló üzenetet 
küldhet egy konkrét, általa ismert személynek. 
Ehhez legalább 10 liternyi összefüggő víztömegre 
van szüksége és fennhangon kell elmondania az 
üzenet szövegét. 

Amikor a célszemély, a hatótávon belül, 
valamilyen, legalább egy méter átmérőjű vízfelszín 
közelébe (5 méteren belül) ér. A víztükörben 
megjelenik a vízvarázsló arca és elhangzik a 
legfeljebb 1 kör időtartamú üzenet, a vízvarázsló 
hangján, az általa korábban használt hangerővel. 

Visszhang 

Mana pont: 13 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat eredményeként a vízvarázsló által 
kijelölt víz hangosan elismétli a kívánt szöveget. 
Ennek a víznek 20 lábon belül kell lennie a varázslat 
elvégzésekor. Bár a szöveget a vízvarázslónak nem 
kell hangosan kiejtenie, legfeljebb 5 szegmens 
időtartamú lehet. 

Az, hogy a víz hangja milyen messzire 
hallatszik el, kizárólag a víz méretétől függ. Míg egy 
pohárnyi víz csak alig hallhatóan suttog, addig a 
tenger eget rengető kiáltással ismétli el a hallottakat. 
A normális emberi beszéd hangerejének egy kisebb 
patak felel meg. 
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Arra vonatkozólag, hogy a víz mikor szólaljon 
meg két lehetősége van a varázslat alkalmazójának. 
Vagy a varázslással egy időben a víz kimondja, amit 
a varázsló gondolataiban megad. A másik esetben 
egy konkrét eseményhez kell ezt kötni. Ez csak is 
olyan lehet, amit a víz „érzékel”, tehát legtöbbször 
fizikai behatás, vagy valamilyen hanggal járó 
történés (egy adott szó/szöveg elhangzása, vagy egy 
konkrét személy hangja). 

Vízalak 

Mana pont: 28 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: szint x 1 kör 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló és nem mágikus felszerelése – 
vagy egy általa megérintett személy – vízzé változik 
a varázslat hatására. Ebben az új alakban továbbra is 
úgy képes mozogni, mint annak előtte, de ha azt 
akarja képes minden olyan helyre beszivárogni 
ahová a víz bejuthat. Sőt, amennyiben feláldozza 
emberi alakját akár a függőleges falakon, de még a 
helységek plafonján is képes megtapadni. A 
vízalakban lévő személy körönte átlagosan 5 láb 
távolságot tud vízként szivárogva megtenni. A 
varázslat ideje alatt nincs szüksége levegőre, ám asz 
igen súlyos problémát okozhat, ha a varázslás 
időtartamának lejártakor még mindig valamilyen 
sűrű közegben „szivárog”. 

Ebben az alakban immúnissá válik minden 
Ősvíz alapú támadásra, de a tűz alapú támadások a 
maximumot sebzik rajta. A továbbiakban csak 
mágikus fegyverekkel sebezhető. 

Vízbilincs 

Mana pont: 6/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 perc/szint 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: Erőpróba  

A varázslat hatásaként egy vízgyűrű 
anyagiasul a célpont körül. Amely annak a kívánt 
végtag-párját (elfszabásúaknál kezét vagy lábát) 
szorosan átöleli. Ennek elkerülése végett a célpont 

körönként jogosult Erőpróbára, melynek 
nehézsége körről-körre 1-1 ponttal nehezebb és 
már alaperősítésnél is –1-el kell dobni. Ha a 
célpont bármikor sikerrel tesz le egy Erőpróbát 
kiszabadul a varázslat hatása alól. 

A varázslat erősítésével 1-1 ponttal 
nehezíthető az Erőpróba. A már kialakult 
vízbilincs fennmaradásának időtartama utólag 
is kitolható 1-1 perccel minden rááldozott Mp-
ért cserébe. 

A környezettől függően: I. és II. 
kategóriánál 5 Mp / 1E, míg III. kategóriánál 4 
Mp / 1E. 

Vízcsáp 

Mana pont: 12/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A közepes Tapasztalati szintű 
vízvarázslók egyik leglátványosabb és igen 
hatásos varázslata. A mágia alkalmazásakor a 
megidézett Ősvíz egy három méter hosszúságú 
csáp formában jelenik meg, vagy a varázsló 
zónáján belül egy fix helyen – ahonnan később 
sem mozdulhat el -, vagy a varázsló 
mellkasából előtörve. Ez utóbbi formában, 
együtt mozog a vízvarázslóval de nem 
akadályozza a cselekedeteiben. A varázslat 
különlegessége, hogy egyszerre több különböző 
csáp is létezhet egy vízvarázsló irányítása alatt. 

Az időtartam lejártával a csáp semmivé 
enyészik. A csáp önálló akarattal rendelkezik és 
támadja a vízvarázsló ellenfeleit. TÉ-e 
megegyezik a vízvarázsló fegyver nélküli alap 
TÉ-vel és körönként csupán egyszer támad, ám 
a célpontja kizárólag mágikus fegyvereit és 
páncélját használhatja vele szemben a 
védekezés során. Amennyiben túlüti áldozatát, 
képes azt körülfogni, a megtámadott ezután 
csak sikeres Erőpróbával (amelyet nagyobb 
Erősség esetén negatívumok sújtanak) tud 
megszabadulni a csáptól. A csáp sebzése k6 Sp 
/ 1 E. Erősíteni 6Mp-vel lehet 1E-ként. 

A környezettől függően: az alapvarázslat 
I. kategóriánál 11 Mp, II.-nél 10 Mp, III.-nál 9 
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Mp; az Erősítés I.-nél 5 Mp / +1E, II. és 
III.-nél 4Mp / +1E.  

Vizek emléke 

Mana pont: 14 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: 1 perc 
Hatótáv: speciális 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat segítségével használója 
egy egyszerű kérdésre kaphat választ egy 
pocsolyánál nem kisebb vízfelszíntől. Mivel 
a vizek „gondolkodása és érzékelése” igen 
távol áll Ynev lényeiétől nehéz a kérdést 
úgy megfogalmazni, hogy a víz kielégítő 
választ tudjon adni. 

A vizek kizárólag a hangokat és a 
velük fizikai kontaktust létesítőket 
érzékelik. Hallásának élessége megegyezik 
a varázslatot használóéval. Ám azokat is 
igen csak elvont formában. Arra a kérdésre, 
hogy az elmúlt napban levonult-e mellette 
egy lovas csapat képtelen válaszolni, lévén 
nincs fogalma arról mi is a ló vagy a csapat. 
Azt viszont kérheti tőle a vízvarázsló, hogy 
ismételje el milyen dübörgő hangot hallott 
az elmúlt nap során. 

Amennyiben a víz, korábban 
kiszáradt az azt megelőző eseményekre már 
nem emlékszik. 

A varázslat végrehajtásához a 
vízvarázslónak meg kell érinteni a víz 
felületét, ez után a víz legfeljebb a 
vízvarázsló Tapasztalati Szintjének 
tízszeresével megegyező távolságban 
(mérföldben számolva) történtekről képes 
beszámolni. Tehát egy patakot faggató, 2. 
TSZ-ű vízvarázsló esetében ez azt jelenti, 
hogy a folyás irányában felfelé és lefelé 20-
20 mérföldre történtekről értesülhet. 

 
 
 
 
 
 

Vizek hangja 

Mana pont: 8 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 5 perc 
Hatótáv: 220 mérföld 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat használója bármilyen természetes 
víznél kuporogva hallhatja, hogy a hatótávon belül, 
de a parttól 20 lábnál nem messzebb, mi történik a 
víz valamely irányú folytatása mellett. Ez lehet egy 
gyors áttekintés, vagy egy bizonyos hely is. 

Vízen járás 

Mana pont: 12 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: szint x 6 kör 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatásaként a varázsló úgy jár a 
vízen mintha, a szárazföldön tenné mindezt. Kedve 
szerint ülhet, fekhet rajta, mivel számára olyan 
szilárddá válik ez a közeg mint a szárazföld.  

A legnagyobb veszélyét is ez jelenti ennek a 
varázslatnak, hisz ha egy hatalmas hullám átbukik a 
varázsló felett az porrá zúzhatja csontjait, mivel ő 
ezt úgy éli meg, mintha egy barlang omlott volna rá. 

Vízgát 

Mana pont: 6/láb 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: 10 óra/szint 
Hatótáv: speciális 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat eredményekét egy olyan vízgát 
keletkezik a talajon, amelyhez ha hozzáér valaki 
vagy valamin, az azt létrehozó azonnal érzékeli. 

A mágia létrehozásához elengedhetetlen 
felhasználni a gát hosszúságával (lábban) 
megegyező mennyiségű vizet (literben). A varázsló 
egyszerre csak egy vízgáttal lehet kapcsolatba. 
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Vízkapu 

Mana pont: 25/50 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens/1 óra 
Időtartam: 1 kör/végleges 
Hatótáv: speciális 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat két külön formában alkalmazható. 
Az első esetben ideiglenes, a másodikban végleges – 
kizárólag egy irányba „járható” - „térkaput” hoz 
létre a vízvarázsló. A varázslathoz első esetben 2 
liter, a másodikban 10 liter vízre van szükség arról a 
– legalább 2 méter mélységű – helyről, ahová a 
vízvarázsló utazni kíván. Amennyiben ez a víz nem 
tisztán egy adott természetes víz konkrét pontjáról 
származik. A varázslat nem jön létre. 

Az első esetben elegendő, ha a vízvarázsló a 
talajra önti a vizet. Ekkor, az időtartam lejártáig (1 
kör) minden a kb 2 méter átmérőjű „pocsolyába” 
kerülő személy vagy tárgy elsüllyed és utána már 
csak a célterületen bukkan fel, már ha tud úszni. 
Máskülönben folyó-, tó- vagy tenger medrének 
aljára süllyed. 

A második esetben egy, két méter mély és két 
méter átmérőjű medencét kell készíteni feltöltve 
vízzel, belekeverve a 10 liter célterületről származó 
vízzel. Minden más körülményben hasonlít a fenti 
verzióhoz. 

Vízlény alkotása I. 

Mana pont: 16 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: 1 óra/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat megalkotásához 20-60 liter víz 
szükséges attól függően, hogy mekkora (100-200cm 
magas) vízlényt kíván a varázsló megalkotni. Ez a 
vízlény egy, legfeljebb két szavas utasítás 
végrehajtására képes, ám létezése során több új 
parancs is adható, igaz mindig csak a legutóbbi 
végrehajtásán fáradozik. A vízlény harcolni 
képtelen, és ha bármilyen tűzalapú (akár egy 
gyertyaláng) vagy mágikus fegyverrel végrehajtott 
támadás éri, azonnal megsemmisül. A varázslat 
végrehajtásához a vízvarázslónak ideiglenesen fel 

kell áldoznia egy-egy Intelligencia és Akaraterő 
pontját. Ez a vízlény kizárólag az alkotójával 
képes kommunikálni. 

A vízlény Ereje, Ügyessége, Gyorsasága 
és Állóképessége minden felhasznált 10 liter 
víz után egyel nő. (Tehát egy 30 literből 
alkotott vízlénynek a fenti négy tulajdonsága 3-
3.) 

Amikor a varázslat ideje lejár, vagy a 
lény elpusztul, az őt alkotó víz szétfolyik és a 
vízvarázsló visszanyeri a feláldozott 
Intelligencia és Akaraterő pontjait. 

Egy vízvarázsló legfeljebb szint / 3 számú 
vízlényt „alkothat meg” egyszerre, annak 
típusától függetlenül. 

Vízlény alkotás II. 

Mana pont: 24 
Erősség: 2 
Varázslás ideje: 12 kör 
Időtartam: 2 óra/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat megalkotásához 20-60 liter 
víz szükséges attól függően, hogy mekkora 
(100-200cm magas) vízlényt kíván a varázsló 
megalkotni. Ez a vízlény egy, legfeljebb egy 
mondatos utasítás végrehajtására képes, ám 
létezése során több új parancs is adható, igaz 
mindig csak a legutóbbi végrehajtásán 
fáradozik. A vízlény harcolni képtelen, és ha 
bármilyen tűzalapú (akár egy gyertyaláng) vagy 
mágikus fegyverrel végrehajtott támadás éri, 
azonnal megsemmisül. A varázslat 
végrehajtásához a vízvarázslónak ideiglenesen 
fel kell áldoznia két-két Intelligencia és 
Akaraterő pontját. Ez a vízlény kizárólag az 
alkotója anyanyelvén képes kommunikálni, 
akár másokkal is, bár kifejező készsége alig 
árnyaltabb a kis gyerekekénél. 

A vízlény Ereje, Ügyessége, Gyorsasága 
és Állóképessége minden felhasznált 10 liter 
víz után egyel nő. (Tehát egy 30 literből 
alkotott vízlénynek a fenti négy tulajdonsága 3-
3.) 

Amikor a varázslat ideje lejár, vagy a 
lény elpusztul, az őt alkotó víz szétfolyik és a 
vízvarázsló visszanyeri a feláldozott 
Intelligencia és Akaraterő pontjait. 
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Egy vízvarázsló legfeljebb szint / 3 
számú vízlényt „alkothat meg” egyszerre, 
annak típusától függetlenül. 

Vízlény alkotás III. 

Mana pont: 32 
Erősség: 3  
Varázslás ideje: 24 kör 
Időtartam: 3 óra/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat megalkotásához 20-60 
liter víz szükséges attól függően, hogy 
mekkora (100-200cm magas) vízlényt kíván 
a varázsló megalkotni. Ez a vízlény öt 
mondatban megfogalmazott utasítás 
végrehajtására képes, ám létezése során 
több új parancs is adható, igaz mindig csak 
a legutóbbi végrehajtásán fáradozik. A 
vízlény harcolni képtelen, és ha bármilyen 
tűzalapú (akár egy gyertyaláng) vagy 
mágikus fegyverrel végrehajtott támadás 
éri, azonnal megsemmisül. A varázslat 
végrehajtásához a vízvarázslónak 
ideiglenesen fel kell áldoznia három-három 
Intelligencia és Akaraterő pontját. Ez a 
vízlény alkotója anyanyelvén képes 
kommunikálni másokkal. 

A vízlény Ereje, Ügyessége, 
Gyorsasága és Állóképessége minden 
felhasznált 10 liter víz után egyel nő. (Tehát 
egy 30 literből alkotott vízlénynek a fenti 
négy tulajdonsága 3-3.) 

Amikor a varázslat ideje lejár, vagy a 
lény elpusztul, az őt alkotó víz szétfolyik és 
a vízvarázsló visszanyeri a feláldozott 
Intelligencia és Akaraterő pontjait. 

Egy vízvarázsló legfeljebb szint / 3 
számú vízlényt „alkothat meg” egyszerre, 
annak típusától függetlenül. 

 
 
 
 
 
 
 

Vízszobor 

Mana pont: változó 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: változó 
Időtartam: szint x 1 óra 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat a nem kevés művészeti hajlammal 
rendelkező vízvarázslók fáradtságos munkájának 
eredménye. Lényegében egy vízből készült – akár 
bonyolult mozgás végzésére is képes – szobrot 
eredményez. Ez a szobor legfeljebb ember nagyságú 
lehet, bár gyakran több darabból egészen 
monumentális darabok születnek. A szükséges 
Mana-pont mennyiségét az alkotás mérete, 
részletessége és mozgásának bonyolultsága, 
valamint fennmaradásának időtartama határozza 
meg. 

A mérettől függően 1 (apró) – 4 (emberi) Mp. 
A részletezettségtől függően 1 (kidolgozatlan) – 4 
(aprólékos) Mp. A mozgástól függően 1 
(mozdulatlan) – 4 (összetett) Mp. E három tényező 
által meghatározott Mp igényt kell összeszorozni! 
Így kapjuk meg a Mana-pont igényt. Ebből az 
értékből kell kiszámolni a meg mű alkotásának 
idejét is, ugyanis az Mp igénnyel megegyező számú 
kör kell a szobor megalkotásához (a vízvarázsló 
akaratának engedelmeskedő vízzel nagyon könnyen 
lehet bánni). 

Az alkotás alapesetben szint x 1 óráik áll fenn. 
minden további 10 Mp szint x 1 órával növeli az 
időtartamot. Amennyiben a varázsló +30 Mana-
pontot áldoz fel, az időtartam véglegesíthető. Az 
időtartamhoz kapcsolódó Mp-ok nem hosszabbítják 
meg az alkotás idejét. A szobor mágikus tárgyakkal 
vagy mágiával rombolható le, ám azokkal rendkívül 
könnyen. 

Természetesen igazi műalkotásokat csak a 
szobrászat képzettséggel rendelkezők képesek 
megalkotni, akik ünnepelt és elfogadott tagjai a 
felsőbb rétegeknek. 

Vízlények megidézése 
Ez a mágiatípus sokban hasonlít a tűzvarázslók 

által használt praktikákhoz. Itt sem valódi idézésről 
van szó, csupán egy látványos mágikus fogásról. A 
vizet valóban meg kell idézni, bár arra is van 
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lehetősége a vízvarázslónak, hogy a környezetében 
található vízforrásokat segítségül hívja a lények 
megalkotásakor (a zárójeles Mp igények I., II., III. 
kategória sorrendben értendők). A lény a vízvarázsló 
zónáján belül bárhol létrejöhet, ám ha a varázsló egy 
konkrét vízforrást vesz igénybe a megidézéshez, úgy 
abból anyagiasul meg a teremtmény. A lény nem 
képes elhagyni a varázshasználó zónáját, ellenkező 
esetben megsemmisül. Ugyanez történik, ha 
alkotóját megzavarják a koncentrációban. Minden 
varázslat erősíthető is, mivel e lényeket eredetileg 1 
E Ősvíz alkotja, amely 1 E Őstűzzel való 
találkozáskor kialszik. 

E fantomok csak Őstűzzel és mágikus 
fegyverekkel sebezhetők, ám utóbbiak sebzése 
feleződik rajtuk. A fegyverrel történő sebzés a lényt 
magát nem, csak a formáját károsítja. Ha egy ilyen 
lényt fegyverrel győznek le, az adott E-nek 
megfelelően vízkitöréssé alakulva tér meg a Víz 
Őselemi síkjára. Mivel a lények nem rendelkeznek 
tudattal, irányítani kell őket. Ha alkotóját komolyan 
megzavarják (pl. Ép sebet kap), a lény vízkitöréssé 
lesz. Ez következik be akkor is, ha a vízvarázsló az 
elszenvedett Fp seb után elhibázza az Akaraterő-
próbát. Minden további Fp-t okozó seb -1-gyel 
csökkenti az Akaraterő-próba felső küszöbét. Ha a 
lényt Őstűzzel semmisítik meg, nem alakul 
kitöréssé. Amennyiben lejár a varázslat időtartama, a 
lény körönként elveszít k6 Ép-t. A vízvarázslónak 
óvatosan kell megsemmisítenie a lényt, különben az 
anyag kitörhet az uralma alól. Természetesen a 
vízvarázsló bármikor kitöréssé alakíthatja a vízlényt. 
Egy varázsló csupán egy lényt irányíthat, ez is 
felemészti figyelmének 90%-át, így a vízvarázsló 
képtelen a lény irányítása közben varázsolni vagy 
harcolni. 

Minden vízlény immunis az Asztrál- és 
Mentálalapú varázslatokra, nemkülönben a 
mérgekre. A természetes anyagok mágiájára is 
immunisak, hisz kiterjed rájuk az alkotójuk 
személyes aurájának védelme. Őslég, Ősföld és 
Elemi erő csak Fp veszteséget okozhat nekik, az 
Őselemek E-nként k6-ot, az Elemi erő nagyságának 
függvényében. 

Harc a lényekkel 

A vízfantomok más rendszerben sebződnek, 
mint a közönséges élőlények. Minden vízlény 
rendelkezik Ép-vel és Fp-vel, ez azonban nem 

jelenti, hogy érzékelik is a fájdalmat. Fp-jük 
megegyezik alkotójuk mindenkori 
Akaraterejének háromszorosával – ez az érték 
jelképezi mennyire tartós a forma, melybe 
megidézték őket. Ha elfogynak az Fp-k, a 
fantom vízkitöréssé alakul. 

A lények Ép-je egyenlő az E-jükkel – ez 
mutatja, mennyi Ősvíz alkotja a fantomot. Az 
Ép veszteség a vízlényeknél nem okoz Fp 
veszteséget. A fegyverek csak Fp sebet 
ejthetnek rajtuk, ha ez túlütés, akkor a 
mindenkori fegyver sebzésének a maximumát 
szenvedik el Fp sérülésként. 

A Vízlények harci értékeinek 
meghatározásakor a vízvarázsló (fegyver 
nélküli) alapértékeihez (+15 járul, ha a 
küzdelem a vízben folyik), ehhez adandó a 
vízvarázsló szintje és a lény Harcmódosítója. 

A lények vízben úszva 100, szárazföldön 
kúszva 80 lépést tesznek meg egy körben. A 
lények sebzése a leírásban található, és túlütés 
esetén egyéb negatívumokban részesíthetik a 
megsebzett célt. A lények csapásaival szemben 
nem védenek a nem-mágikus fegyverek és 
vértek. 

Rák 

Mana pont: 20 (18, 16, 14) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 5 + szint kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat eredményeként a víz egy 
másfél méteres tarisznyarák alakját vesz föl. 
Viszonylag lassan mozog. Két ollójával 
körönként kétszer támad. 

Sebzése k6 Sp / E, Harcmódosítója 5, 
Erőssége 10 (9, 8, 7) Mp-vel növelhető 1 E-
nként. 
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Medúza 

Mana pont: 26 (23, 20, 17) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 6 + szint kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatására egy két méter 
magas medúza szerű vízfantom jön létre, 
amely körönként csápjaival kétszer támad. 
Az, akit túlüt nem kap Ép (sem dupla Fp) 
sebet, ám a találat helyén teste 
elgémberedik a sebzéssel megegyező körre. 
A fagy hatására Ügyessége és Gyorsasága 
1-1 ponttal, harcértékei 10-10 ponttal 
csökkennek. 

Sebzése k6 Sp / E, Harcmódosítója 
10, Erőssége 13 (12, 10, 9) Mp-vel 
növelhető 1 E-nként. 

Tengeri sün 

Mana pont: 30 (27, 24, 21) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 10+ szint kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat eredményeként egy 1 
méter átmérőjű csupa jégtövis vízgömb 
keletkezik, amely minden körben három 
jégnyilat küld (dobófegyver, mely ellen az 
átlagos fegyverzet is vég) útjára. Ezt a lényt 
képtelenség hátba támadni és pusztakézzel 
sem ajánlatos rá rontani. 

Sebzése k6 Sp / E, Harcmódosítója 
15( csak a dobásra), Erőssége 15 (14, 12, 
11) Mp-vel növelhető 1 E-nként. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rája 

Mana pont: 38 (34, 30, 26) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 8 + szint kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat eredményeként egy három láb 
átmérőjű fantom keletkezik, amely csak egy 
alkalommal támad körönként, ám ekkor megpróbálja 
maga alá temetni áldozatát. Ez ekkor sikerül neki, ha 
túlütötte. Az áldozat mindaddig földhöz, rosszabb 
esetben a víz alá lesz szorítva, amíg a rája el nem 
rontja a támadását. Ezzel együtt a levegő hiánya is 
„megviselheti” az áldozatot. 

Sebzése k10 Sp / E, Harcmódosítója 20, 
Erőssége 19 (17, 15, 13) Mp-vel növelhető 1 E-
nként. 

Tintahal 

Mana pont: 44 (40, 36, 32) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 8 + szint kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatására egy két méter magas 
testtel, és tíz darab egyenként hat láb hosszúságú 
csáppal rendelkező tintahal materializálódik. Minden 
körben négy támadásra képes az ostorszerű 
csápjaival. Amennyiben sikeresen túlüt valakit, azt a 
szárazföldön a levegőbe emeli, a vízen viszont a 
mélybe rántja. 

Sebzése k10 Sp / E, Harcmódosítója 25, 
Erőssége 22 (20, 18, 16) Mp-vel növelhető 1 E-
nként. 

Tengeri kígyó 

Mana pont: 50 (45, 40, 35) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 10 + szint kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A víz egy tengeri kígyó alakját veszi fel, mely 
12 láb hosszúságú és körönként két támadásra képes. 
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Abban az esetben, ha túlüti ellenfelét, az okozott 
sebzés megkétszerezendő, majd az Fp sebzés ebből 
adódóan négyszerezendő. 

Sebzése 2k10 Sp / E, Harcmódosítója 40, 
Erőssége 25 (23, 20, 18) Mp-vel növelhető 1 E-
nként. 

Regeneráció 

Mana pont: 10 
Erősség: speciális  
Varázslás ideje: lásd a leírást 
Időtartam: lásd a leírást 
Hatótáv: lásd a leírást 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat célja az, hogy biztosítsa a 
vízlények energia utánpótlását. A lény 
megidézésekor a varázslat Mana-pont igényét tízzel 
megnöveli, de nem befolyásolja a varázslás idejét. 

Hatására a vízlény minden olyan körben 1Ép-t 
és 2Fp-t regenerálódik, amikor testének több mint 
fele, valamilyen természetes vízbe merül. 
Természetesen az Ép és Fp értékek nem léphetik túl 
a vízlény megidézésekor meglévőket. Ez a 
regenerálódás azonnal leáll, amikor az adott vízlény 
varázslatának időtartama lejár. 

Fagymágia iskolaformák 
A most következő varázslatok a vízvarázslók 

által – a fagyteremtés esetében –leggyakrabban 
használt Iskolaformák. Ha valaki belekerül ezekbe a 
formákba, majd utóbb kikerül onnan az Őselemi 
Mágiák jellemzőiből fakadóan semmilyen további 
utóhatást nem tapasztal önmagán vagy a 
felszerelésén. Persze itt is, amikor a varázslatok 
időtartama lejár a teremtett Paraelem nyomtalanul 
eloszlik. 

A környezettől függően alapesetben nem 
módosulnak a fagymágia iskolaformáinak Mana-
pont igényei. 

A kívánt formán belül eső területen hűvös, 
fokozott erősítés során fagy jön létre. Ez E-nként 10 
°C fok hőmérsékletcsökkenést eredményez. A 
sebzés –  40 OC foknál jelentkezik, és innen kezdve 
minden E után 2 Sp-t okoz. Az elemi fagy ellen 
meleg ruházattal nem lehet védekezni, hiszen az – 
mágiáról lévén szó – a felöltött holmik alatt is 
érvényesül. 

Fagynyíl 

Mana pont: 2/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: végtelen 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló bal kezének mutatóujjából 
fagynyíl csap elő. Ezzel akkor találja el 
ellenfelét ha sikeres célzást dob. A fagynyíl 
CÉ-je +30. Sebzést a fentiekben taglaltak 
szerint okozhat. 

Fagykard 

Mana pont: 2/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 5 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslattal a vízvarázsló fagyaurával 
ruházhatja föl egy tetszőleges formájú egykezes 
kardnak a pengéjét. Sebzést a fentiekben 
taglaltak szerint okozhat. 

A fegyver statisztikái ettől nem változnak 
és bárki úgy forgathatja, mint korábban. A 
befektetett Mana-pontok többszörösével a 
forma időtartama is megtöbbszörözhető. 

Fagykitörés 

Mana pont: 2/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló a zónáján belül meghatároz 
egy pontot, amely a fagyrobbanás 
epicentrumaként fog szolgálni. A sebzés, 
melyet a fagy erőssége hivatott meghatározni a 
fentiek alapján, az epicentrumtól távolodva 
méterenként 2 Sp-vel csökken. 
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Fagyszőnyeg 

Mana pont: 5/2E 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 3 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslattal egy 5 láb sugarú körben 
fél láb magas fagyszőnyeg hozható létre. 
Mindazok, akik ebbe belekerülnek, és a 
fagy erőssége ezt lehetővé teszi, a 
fentiekben meghatározottak szerinti sebzést 
szenvednek el. Amennyiben az embernél 
nagyobbak, vagy a testüknek több, mint fele 
van a fagyszőnyegben a sebzés kétszeresére 
növekszik. A befektetett Mana-pontok 
többszörösével a forma időtartama is 
megtöbbszörözhető. 

Fagyfal 

Mana pont: 5/2E 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 6 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló létrehozhat egy fél láb 
vastag, 5 láb sugarú, félkör alakú 
függőleges fagyfalat. Mindazok, akik ebbe 
belekerülnek, és a fagy erőssége ezt 
lehetővé teszi, a fentiekben 
meghatározottak szerinti sebzést 
szenvednek el. A befektetett Mana-pontok 
többszörösével a forma időtartama is 
megtöbbszörözhető. 

Fagyaura 

Mana pont: 2/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat befejezésekor a 
célszemélyt Fagyaura veszi körül, ami a 
testétől 10cm-re jelenik meg. Ez befelé 

semmilyen hatást nem gyakorol, nem akadályozza 
sem a mozgást, sem a látást. Sebzést a fentiekben 
taglaltak szerint okozhat. 

A varázslat E-nyi védelmet nyújt az elemi hő 
alapú varázslatok ellen, valamint bizonyos védelmet 
nyújthat a hőhatáson alapuló sebzésekkel szemben. 
A befektetett Mana-pontok többszörösével a forma 
időtartama is megtöbbszörözhető. 

Fagymágia magasiskolája 
Ezek a varázslatok már a Fagymágia 

magasiskoláját jelentik. Ezt misem támaszthatná 
meggyőzőbben alá, minthogy még a nagyhatalmú 
mozaikmágusok is értetlenül állnak, az itt következő 
varázslatok belső működési mechanizmusának 
megértése előtt. Egy értő vízvarázsló kezében a 
fagy, hihetetlen pusztítást képes véghezvinni az 
ellene fellépőkkel szemben. 

Beolvadás 

Mana pont: 12 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 4 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázslók eme praktikája csak néhány 
éve képezi részét hatalmuknak. Lényegében egy hő 
– más néven infra – látással rendelkező lény 
megtévesztését szolgálja. Azaz láthatatlanná teszi az 
infra-tartományban szemlélődők számára. 

A varázslat egy olyan intelligens hőburokkal 
veszi körül célpontját, amely minden pillanatban a 
környezet hőmérsékletéhez igazodik. Gátolva azt, 
hogy a hőlátással tájékozódók észrevegyék. 

Minden további 2 Mana-pont egy körrel növeli 
a varázslat időtartamát. 
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Dermesztő érintés 

Mana pont: 9 
Erősség: 4  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 6 kör 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: egészségpróba  

Amennyiben a vízvarázsló által megérintett 
személy elhibázza az Egészségpróbát erős hideg 
járja át a testét, melynek következtében 
megmerevednek az áldozat tagjai. A dermedtség 
körről – körre egyre nagyobb mértéket ölt. 

A varázslat eredményeként, a célpont 
körönként elveszít 10-10 pontot Kezdő, Támadó és 
Védő Értékéből, valamint 2 pontot Gyorsaságából 
(max. 3-ra). 4 Mp ráfordításával Erőssége 1-el nő, 
ami 1-1 ponttal nehezíti az Egészségpróbát. 

Az időtartam lejártával a célpont értékei 
visszaállnak a mágia érvényesülése előtt. 

Fagycsapás 

Mana pont: 12 
Erősség: 6 (erősíthető)  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: szint x 1 óra 
Hatótáv: lásd a leírást 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat valójában egy tenyérnyi, 
láthatatlan varázsjel, ami a varázslás befejeztével 
egy pillanatra zölden felragyog a sima felületen, 
majd kihuny, és várakozási állapotba kerül. Ez az 
állapot az időtartam lejártáig áll fenn. A jel – 1 láb 
távolságig – érzékel minden előtte tartózkodót, 
elhaladót és ekkor fagynyilat lő ki. Ennek sebzése 
alap esetben 2 Sp, ami minden további 2 Mana-pont 
után 2 Sp-vel nő. Ahhoz, hogy a jel érzékelési 
távolsága is növekedjen, további 6 Mana-pontot kell 
feláldozni minden egyes láb után. 

 
 
 
 
 
 

Fagyhullám 

Mana pont: 8 (4 Mp-onként erősíthető) 
Erősség: 1 (növelhető) 
Varázslás ideje: 6 szegmens 
Időtartam: 5 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat létrejöttekor gyűrű alakban 
egyre erősebb fagyhullámok indulnak útnak a 
középpontban álló vízvarázsló felől, egészen 
zónájának határáig. A hullámok egy kör alatt 
megteszik ezt a távolságot, és minden újabb 
körben egy-egy újabb hullám születik. 
Alapesetben az első 2 Sp sebet okoz annak akit 
elér, a második 4 Sp-1, a harmadik 6 Sp-t és így 
tovább az időtartam végezetéig. 

Ha a vízvarázsló további Mana-pontok 
felhasználásával növeli a varázslat erősségét, az 
első hullám sebzése növekszik 4, 6, 8, …Sp-re, 
míg az ezt követők mindig újabb és újabb +2 
Sp-vel lesznek fájdalmasabbak. 

Fagykutya 

Mana pont: 18 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 10 kör 
Hatótáv: 240 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatására egy világító, zöld 
szempárral rendelkező, nagyobb fajta kutya 
méretű, fagyfelhő keletkezik. Értelemmel nem 
rendelkezik, csak arra képes, hogy üldözze a 
kijelölt célpontot. A vízvarázsló 4 Mp 
ellenében új célpontot adhat neki. Sebessége 
120 láb körönként. Az útjába akadókon átgázol 
4 Sp fagyási sérülést okozva nekik. Képes a 
levegőbe, vagy a víz alá is követni célpontját, 
ám a magasabb hőmérsékletű területek (lángok) 
gyengíthetik, akár el is pusztíthatják. Ha 
célpontját utoléri, elemi fagy kitöréssé alakul és 
megszűnik létezni. Ám ekkor, 10 Sp fagyási 
sérülést okoz az áldozatán és a közelben 
tartózkodók is sebződhetnek. Amennyiben a 
fagykutya 240 lábra eltávolodik létrehozójától, 
vagy lejár a varázslat időtartama, minden 
további hatás nélkül megszűnik létezni. 
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Fagyos érintés 

Mana pont: 6 
Erősség: lásd a leírásban  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 8 kör 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló a varázslattal egy elemi 
fagygócot gyűjthet a tenyerébe. A varázslás 
befejezésekor megkezdődik az összegyűjtés 
fázisa, ami minél tovább tart, annál sűrűbb 
fagy összpontosul a varázshasználó 
tenyerében. Minden egyes összegyűjtéssel 
töltött kör 1E-vel növeli a fagygócban 
gomolygó hideget. Ez e fázis maximálisan 4 
körig tarthat. 

Ahhoz, hogy a vízvarázsló 
megszabadulhasson a markában tomboló 
hidegtől, meg kell érintenie kiszemelt 
áldozatát, ami harci szituációban sikeres 
támadást igényel. A sebzés az összegyűjtési 
időtől függően 3, 6, 9, 12 Fp lehet. A 
támadást nem szükséges azonnal megejteni, 
de ha az Időtartam lejártáig nem teszi meg 
az összegyűjtött fagy és az elhasznált 
Mana-pontok kárba vesznek. 

Hibernáció 

Mana pont: 22/44 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 óra/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat lehetővé teszi, hogy egy 
legfeljebb ember nagyságú vízalapú lény 
testét „konzerválja” a varázslat 
időtartamára. Ezzel a módszerrel súlyosan 
sérült vagy beteg lények menthetőek meg a 
haláltól. 

A varázslat végrehajtásának feltétele, 
hogy az alanya teljes mozdulatlanságban 
legyen a végrehajtás időtartama alatt. Ezért 
kizárólag azok lehetnek alanyai, akik 
tudatosan vállalják a mozdulatlanságot vagy 
akik eszméletlen állapotban vannak. Ám 
egy alvó ember azonnal megmoccan, 

esetleg felriad, ha érzi, hogy hidegség önti el a testét. 
A mágia alanya maga a vízvarázsló is lehet, feltéve 
hogy állapota lehetővé teszi a mágiahasználatot. 

A varázslat időtartama alatt fizikai behatások 
természetesen roncsolhatják a keményre fagyott 
testet. Szellemi szinten pedig úgy kezelendő az 
alany, mint aki eszméletlen. 

Amikor a varázslat erősebb verzióját 
gyakorolják, a vízvarázslónak előre meg kell 
határoznia, hogy mikor szűnjön meg a varázslat az 
elkövetkezendő egy éven belül.  

Idő foga 

Mana pont: 8 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 3 kör 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat főként a kőből készült építmények 
rongálására szolgál, de egyes esetekben jól 
használható más célokra is. 

Hatására a vízvarázsló tenyeréből víz kezd 
szivárogni a falakba, majd ennek a víznek a 
hőmérséklete és így a térfogata hihetetlen 
sebességgel kezd váltakozni. Az így elvégzett 
rombolás, az anyagtól függően, legfeljebb egy 2 láb 
sugarú területen megy végbe. Mértékét úgy célszerű 
megállapítani, mintha minden egyes kör a fagy 1 
éves munkáját végezné el. 

Az időtartamot 2 Mana-pont rááldozásával egy 
körrel lehet meghosszabbítani. 

Jégmágia iskolaformák 
A most következő varázslatokat a vízvarázslók 

a víz és a fagy teremtés ötvözésével alkotják meg. 
Más varázslókhoz képest ők sokkal könnyebben 
ötvözik az Ősvizet az Elemi Faggyal. Ha valaki 
belekerül ezekbe a formákba, majd utóbb sikerül 
kitörnie azokból, akkor az Őselemi Mágiák 
jellemzőiből fakadóan semmilyen további 
következményt nem tapasztal sem önmagán, sem a 
felszerelésén. Persze itt is, amikor a varázslatok 
időtartama lejár a teremtett jég nyomtalanul eloszlik. 
Ezek a jégvarázslatok az Erősségükkel megegyező 
mennyiségű Ősvízből épülnek fel, tehát a tűz alapú 
lényekkel és támadásokkal szemben így kezelendők. 
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A környezettől függően: a nyíl, kitörés és aura 
formák Mp igénye I. és II. kategóriánál 6 Mp / 1E-
re, a III. kategóriánál 5 Mp/ 1E-re csökken; míg a 
tömb, kupola és fal formák Mp igénye I. 
kategóriánál 13 Mp / 3E-re, II.-nál 12MP / 3E-re, 
III.-nál 11Mp / 3E-re módosul. Erősítéskor a tömb, 
kupola és fal formák esetében kerekíteni kell az 
egyes erősségek Mana-pont igényét. 

Jégnyíl 

Mana pont: 7/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: végtelen 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló bal kezének mutatóujjából 
jégnyíl csap elő. Ezzel akkor találja el ellenfelét, ha 
sikeres célzást dob. A jégnyíl CÉ-je +30, az eltalált 
lényeken pedig k6+1 / 1E-t sebez. Ám egy jól 
irányzott jégnyíl akár fel is döntheti áldozatát. A 
célponttól minden elszenvedett 6 Fp után 1 Ép-t is le 
kell vonni. 

Jégkitörés 

Mana pont: 7/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló a zónáján belül meghatároz egy 
pontot, amely a jégrobbanás epicentrumaként fog 
szolgálni. a szétrepülő jégszilánkok mindazoknak a 
lényeknek, akik 1 lábnyi körzeten belül tartózkodnak 
Erősség x k6+1 sebzést okoznak. A sebzés az 
epicentrumtól távolodva méterenként k6+1-el 
csökken. A célponttól minden elszenvedett 6 Fp után 
1 Ép-t is le kell vonni. 

Jégtömb 

Mana pont: 15/3E 
Erősség: 3  
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 3 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslattal egy 5 láb sugarú körben fél 
láb magas jégtömb hozható létre. Mindazok, 
akik ebbe belekerülnek, mozdulatlanságra 
vannak kárhoztatva egészen addig, amíg az 
időtartam le nem jár, vagy a lények szét nem 
törik kalodájukat. Ennek a jégtömbnek az STP-
je 15 STP / 3E Amennyiben az embernél 
nagyobbak a belekerült lények, vagy a 
testüknek több mint fele van a jégtömbben a 
kiszabadulás esélye még tovább csökken. 

Minden, a jégtömbben ragadt lény 
komoly negatívumokat kap a harcértékeire, ha 
egyáltalán a tömbön kívülre kerültek a harcra 
használható részei. 

További Mana-pontok befektetésével, 
vagy a tömb mérete, vagy szilárdsága növelhető 
arányosan. A befektetett Mana-pontok 
többszörösével a forma időtartama is 
megtöbbszörözhető. 

Jégkupola 

Mana pont: 15/3E 
Erősség: 3  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 3 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat a vízvarázsló, – vagy a 
célszemély – és a közelében állók fölé kreál 
egy jégkupolát. Ennek a mérete alapesetben egy 
méteres belmagasság, két méteres átmérő. A 
magasság mindig megegyezik az átmérő 
felével. Akik varázslat létrejöttekor éppen a 
keletkező kupola falában tartózkodnak, 
könnyen belefagyhatnak. 

A jégkupola STP-je 15 STP / 3E. További 
Mana-pontok befektetésével, vagy a kupola 
mérete, vagy szilárdsága növelhető arányosan. 
A befektetett Mana-pontok többszörösével a 
forma időtartama is megtöbbszörözhető. 
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Jégfal 

Mana pont: 15/3E 
Erősség: 3  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 6 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A vízvarázsló létrehozhat egy fél láb 
vastag, 5 láb sugarú, félkör alakú 
függőleges jégfalat. Mindazok a dolgok, 
amik belekerülnek, az időtartam lejártáig, 
csupán nagy nehézségek árán 
szabadulhatnak meg belőle. Ennek a 
jégfalnak az STP-je 15 STP / 3E 

A fal kiváló védelmet nyújt 
mindenféle fizikai támadás – különösképp a 
dobó- és célzó-fegyverek – ellen. Közvetve 
egyes mágikus támadások ellen is 
használható, lévén rajta keresztül nem 
látható a varázslat potenciális célpontja. 
Vele kiválóan blokkolhatók az ajtók, utak 
vagy járatok. 

További Mana-pontok befektetésével, 
vagy a fal mérete, vagy szilárdsága 
növelhető arányosan. A befektetett Mana-
pontok többszörösével a forma időtartama 
is megtöbbszörözhető. 

Jégaura 

Mana pont: 7/1E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat befejezésekor a 
célszemélyt – melynek mérete alap erősítés 
esetén legfeljebb emberi lehet –  Jégaura 
veszi körül, ami a testétől 10cm-re szilárdul 
meg. Ez az eddigiektől eltérően, gátolja a 
mozgást és a látást. Ennek a jégtömbnek az 
STP-je 5 STP / 1E. A belülről széttörni 
akarónak 1-es Erősség esetén +3 jár az 
erőpróbájára, amely minden további 1E-el 
1-el csökken. E mellett a benne 
tartózkodónak, Erősségenként 1-1 SFÉ-t 
biztosít. 

A varázslat E-nyi védelmet nyújt az őselemi 
tűz alapú varázslatok ellen, valamint minden tűz 
alapú sebzéssel szemben. A befektetett Mana-pontok 
többszörösével a forma időtartama is 
megtöbbszörözhető. 

Jégmágia magasiskolája 
Ezek a varázslatok már a Vízmágia és 

Fagymágia ötvözésének magasiskoláját jelentik. Ezt 
misem támaszthatná meggyőzőbben alá, minthogy 
még a nagyhatalmú mozaikmágusok is értetlenül 
állnak, az itt következő varázslatok belső működési 
mechanizmusának megértése előtt. Ezzel a 
mágiaformával a vízvarázslók művészi szintre vitték 
a Víz Ős- és Paraelemének ötvözését. 

Jéghíd 

Mana pont: 14 (erősíthető) 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: 10 perc (spec.) 
Hatótáv: speciális 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat bármilyen folyó- vagy állóvízen, 
annak felszínének megfagyasztásával, egy Jéghidat 
képez. Ez a híd 3 méter széles, fél méter vastag 
képződmény, amely egyszerre legfeljebb egy szekér 
súlyát képes elbírni. 

Alaperősítés esetén legfeljebb 10 méter 
hosszúságú, amelyet minden rááldozott 7 Mp-tal 
további öt méterrel lehet kitolni. 

Ez a híd 10 percig tartja biztosan szerkezetét, 
majd a környezeti viszonyok szerint lassan elolvad. 

Jégpáncél 

Mana pont: 10 
Erősség: 15  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 3 kör 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatására a vízvarázslót néhány 
milliméter vastagságú jégburok veszi körül, ami 
mindig követi a vízvarázsló mozdulatait. A páncél 
Sebzésfelfogó értéke 5, túlütés esetén sem veszít 
belőle, Mozgásgátló tényezője 2. A varázslat 
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időtartama 3 Mp-ként 1 körrel növelhető. 15 Mp-ért 
a vízvarázsló zónáján belül más is lehet a varázslat 
célpontja. 

Jégszilánkok 

Mana pont: 9 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 5 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslattal a vízvarázsló tíz ujjának 
hegyéből körönként apró jégszilánkokat lőhet ki. 
Ezek a szilánkok darabonként 1-3 Sp sebet okoznak, 
ami ellen a páncélok SFÉ-je érvényesül. Egy körben 
maximum 4 célpontra irányíthatóak, ezek sem 
lehetnek egymástól két lábnál távolabb. 

Amint a szilánkok elhagyják a vízvarázsló 
zónáját azonnal elenyésznek. A fentiekből adódóan 
az 5 kör alatt 50 szilánk küldhető útjára. 

Környezettől függően az I. és a II. kategória 
esetén 8, míg a III. kategóriánál 7 Mp a varázslat 
végrehajtásához szükséges mágikus energia. 

Jégszobor 

Mana pont: változó 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: lásd a leírást 
Időtartam: lásd a leírást 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat sokban hasonlít a már 
korábbiakban bemutatott Vízszobor nevezetűhöz. 
Igaz ezek nem képesek mozogni, ám sokkal tovább 
fennmaradhatnak és sokkal nagyobb alkotások is 
létrehozhatóak segítségével. A szükséges Mana-pont 
mennyiségét az alkotás mérete és részletessége, 
valamint fennmaradásának időtartama határozza 
meg. 

A mérettől függően 1 (apró) – 10 (épület) Mp. 
A részletezettségtől függően 1 (kidolgozatlan) – 4 
(aprólékos) Mp. E két tényező által meghatározott 
Mp igényt kell összeszorozni! Így kapjuk meg a 
Mana-pont igényt. Ebből az értékből kell kiszámolni 
a mű megalkotásának idejét is, ugyanis az Mp 
igénnyel megegyező számú kör kell a szobor 
megalkotásához (a vízvarázsló akaratának 

engedelmeskedő jéggel nagyon könnyen lehet 
bánni). 

Az alkotás alapesetben a környezettől 
függően akár évszázadokig is fennmaradhat. 
Ahol az elolvadás réme fenyegeti, minden a 
méretre áldozott érték kétszeresével megegyező 
Mp után szint x 1 nap haladékot kap az alkotás, 
feltéve, hogy a környezet hőmérséklete nem 
haladja meg a 40OC-ot. Ezeket a szobrokat 
bármilyen fizikai támadással meg lehet 
rongálni, bár igen szívósak.  

Természetesen igazi műalkotásokat csak 
a szobrászat képzettséggel rendelkezők képesek 
alkotni. 

Jégverés 

Mana pont: 45 
Erősség: 45  
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: 45 perc 
Hatótáv: 1 mérföld sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A varázslattal a vízvarázsló vad jégesőt 
idézhet meg. Ennek feltétele, hogy 
látótávolságon belül akadjanak esőfelhők. A 
varázslat hatása során a felhő hatalmasra 
duzzad, majd kezdetét veszi a vihar.  Eleinte 
záporozik az eső, majd pár perc elteltével 
diónyi jégdarabok hullanak az égből. A 
Jégverés az 1 mérföld sugarú körön belülre 
korlátozódik, ám ott rendkívül heves. A termést 
elveri, az utazást meghiúsítja, a hajózást pedig 
életveszélyessé teszi. 

Zúzmara 

Mana pont: 12 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: lásd a leírást 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatására a vízvarázsló zónáját 
vízpermet tölti meg, melynek víztartama a 
következő pillanatban megfagy, és így zúzmara 
ül ki minden, a zónán belül található élőlényre 
és tereptárgyra. 
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Ennek a varázslatnak a vízvarázslók 
legtöbbször akkor lelik hasznát, ha 
valamilyen láthatatlanná tett tárgyat vagy 
személyt kívánnak fellelni., mivel az azon 
kiülő zúzmara elárulja tartózkodási helyét. 

Környezettől függően az I. kategória 
esetén 11, a II. kategóriánál 10, míg a III. 
kategóriánál 9 Mp a varázslat 
végrehajtásához szükséges mágikus 
energia. 

Vízvarázslói varázstárgyak 

Kulacs 

Mana pont: 42 
Ár: 5 ezüst 

Ennek a varázstárgynak a 
megalkotásához nélkülözhetetlen, egy 
víztartás céljára alkalmas edényzet – 
legtöbbször kulacs – megléte. A tárgy 
belsejébe olyan jelek kerülnek, melyeknek a 
hatására 1-5 liter víz gyűlik össze a 
Kulacsban naponta, a Vízgyűjtés nevű 
varázslatnál leírt módon. Amennyiben a 
Kulacs megtelik, a vízgyűjtés leáll. 

Tudatlanok lánca 

Mana pont: 58 
Ár: 5 arany 

Ennek az ezüst lapocskákból készített 
nyakláncnak a hatása akkor nyilvánul meg, 
ha viselője a vízbe esik. A lánc ugyanis 
úszik a víz tetején és legalább 240 kg-nyi 
súly szükséges hozzá, hogy a felszín alá 
húzza. Így annak, aki a nyakában viseli, 
nem hagyja, hogy a feje a víz alá 
süllyedjen. Ám ebből a tulajdonságából 
fakadóan, a képzett úszókat akadályozza a 
gyors haladásban. 

Fagy pálca 

Mana pont: 52 
Ár: 25 arany 

Az, akit a varázsszó kiejtése után a 
pálca fehéren derengő, akvamarin szilánkot 
rejtő végével megérintenek, k6+4 körre 

megdermed. Ez csak akkor következik be, ha az 
áldozat elvéti az Egészségpróbáját. E tárgy 
naponként két alkalommal használható. Minden 
további 15 Mana-pont, amit a Pálca elkészítésére 
fordítanak, -1 ponttal (max: -4-el) megnehezíti az 
Egészségpróbát. Ehhez azonban egyre nagyobb köre 
van szükség. 

Sellő medál 

Mana pont: 68 
Ár: 3 arany 

A medál lehetővé teszi, hogy viselője, naponta 
két alkalommal 1 órán keresztül vizet lélegezzen. Az 
ezüstből készült medál, gondolati parancsra 
aktivizálódik. 

Víz gyűrű 

Mana pont: 48 
Ár: 3 arany 

Ez az ezüstgyűrű, a varázsszó kiejtése után, 
egy 6 E-s vízaurával ruházza fel viselőjét. Az aura 
mindenben megegyezik a Vízauránál leírtakkal. Véd 
a tűzalapú támadásoktól és még gyorsabb mozgást 
engedélyez az úszók számára. Egy nap két 
alkalommal használható. 

Mutatópálca 

Mana pont: 44 
Ár: 4 arany 

Ez az Y alakú ezüstpálca megmutatja 
használójának, hogy az 1 mérföldes hatótávon belül, 
hol található víz. A föld alatt legfeljebb 6 láb 
mélységben érzékeli a víz jelenlétét. Ahogy a kereső 
személy egyre közelebb kerül a vízhez, a pálca még 
erősebben vonzódik a helyes irányba. 

Vízlátó gyűrű 

Mana pont: 102 
Ár: 10 arany 

Ez a fehéraranyból készült gyűrű egy 
rendkívül különleges képességgel ruházza fel 
alkalmazóját. Naponta két alkalommal, a varázsszó 
kiejtése után, legfeljebb egy fertály órán (15 perc) át 
részesíti hatalmából a viselőjét. 
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A mágia hatására a gyűrűt viselő személy 
látásának mechanizmusa gyökeresen megváltozik. 
Ettől kezdve kizárólag a vizet és a víztartalmú 
anyagokat képes a szemével érzékelni. Ebből 
adódóan nincs szüksége semmilyen fényforrásra. 
Normális körülmények közt látótávolsága nem 
változik. Attól függően, hogy egy tereptárgy mennyi 
vizet tartalmaz, látja fényesebbnek, kevés víz esetén 
sötétebbnek, a gyűrű tulajdonosa. A sűrű köd vagy 
eső, az ilyen érzékeléssel „megáldott” személy, még 
inkább akadályozza a látásban, mint a normális 
elfszabásúakat. 

A gyűrű különlegessége, hogy azokat az 
anyagokat, melyek egyáltalán nem tartalmaznak 
vizet, a mágia alanya képtelen a látásával 
közvetlenül érzékelni. Ezek az anyagok: Ős Elemi 
Föld, Ős Elemi Lég, Ős Elemi Tűz és minden egyéb 
természetes tűz. Ráadásul a fenti anyagok 
segítségével akár láthatatlanná is válhatnak a gyűrű 
tulajdonosának számára. Így például a varázslat 
alanya, minden további nélkül belegyalogol egy 
Tűzfalba. A varázstárgy másik veszélye, hogy az, 
aki víz alatt nézelődik vele, valószínűleg örökre 
elveszti szeme világát. De az sincs biztonságban, 
akit arcon öntenek egy vödör vízzel. 

Aki először, vagy instrukciók nélkül használja 
e tárgyat, képtelen pontosan érzékelni vele. A 
látáson kívül, semmilyen hatással sincs a többi 
érzékszerv működésére. 

Ha egy vak vagy látáskárosult egyén viseli, a 
meglévő fogyatékosságok alól a varázslat hatására 
sem mentesül. 

A fentieket bemutatva például: a gyűrű 
erejét használó belép egy sötét barlangba, 
melynek plafonjáról víz csöpög, egy patak szeli 
ketté és egy tűzaurával körülvett varázsló vár 
reá ott. A varázstárgy használója ezt a 
következőképpen látja: egy sötét falakkal 
körülhatárolt terem, mindenfelé fénylő foltok, 
egy-egy apró fénycsóva hull alá, a termet egy 
nagyobb, hullámzó fényfolyam szeli ketté. De a 
tűzalak jelenlétéről fogalma sincs. 
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