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Természetesen ezzel sem lehet 
egész álló nap 2 nyílvessző/kör 
tűzsebességgel nyílzáport szórni. 

A fegyverben lévő 
varázsjeleknek ugyanis fel is kell 
töltődniük, ez pedig igényel némi időt. 

Hogy ez mennyi ideig tart, az 
attól függ, hogy az adott körben 
hányszor lett a fegyver használva. 

• 1 támadás: 
A fegyver ilyenkor gond 

nélkül visszaszerzi a következő 
kör elejére a működéséhez 
szükséges manát. 
• 2 támadás: 

A fegyver ilyenkor a 
következő körben nem tüzelhet, 
ez idő alatt szerzi vissza a 
működéséhez szükséges manát. 
 
A töltési folyamatot nem lehet 

megszakítani, ez idő alatt hiába kap a 
fegyver tűzparancsot, nem fog lőni 
amíg a mana gyűjtést be nem fejezte. 

A tűzparancs egy, a készítő által 
meghatározott szó, melyet vagy 
hangosan, vagy gondolati úton (ezt a 
készítésekor kell meghatározni) kell 
kiadni a fegyvernek. A fegyver csak 
akkor tüzel a parancs elhangzásakor, 
ha a viselőjétől származik a parancs. 
 

Alkarvédővel egybekombinált, 
rúnamágikus alapon működő 
célzófegyver. 

Az alkarvédő külső (esetleg belső) 
oldalán egy cső helyezkedik el, melynek 
csak az egyik oldala nyitott. A másik 
vége zárt, itt helyezkedik el a cső 
belsejében (az aljára merőlegesen, egész 
pontosan) egy Mágikus Aura varázsjel. 
A Mágikus Aura varázsjelbe bele van 
írva egy Természetes Anyag Mágia – 
Teremtés és egy Természetes Anyag 
Mágia – Átformázás varázsjel, melyek 
együttesen egy 15 cm hosszúságú acél 
nyílvesszőt teremtenek a csőbe. 

Amint a vessző „megjelenik”, 
megérinti a cső aljába írt (a Mágikus 
Aura varázsjelre merőleges) Végrehajtó 
varázsjelet, melybe egy Őselemi Levegő 
– Nyíl varázslat (3E) van beleírva. 

A Végrehajtó varázsjel ekkor 
létrehozza az Őselemi Levegő – Nyíl 
varázslatot, mely kilövi a nyílvesszőt.  

Meglehetősen pontos fegyver, 
ugyanis az Őslég Nyíl nem csak kilövi a 
nyílvesszőt, de (20 láb lőtávon belül) 
vele együtt mozog.  

Ez azzal jár, hogy 20 lábon belüli 
célok esetén a légmozgásból adódó 
módosítók nullázódnak, 20 lábon túli 
célok esetén pedig feleződnek. Az Őslég 
Nyíl tehát az első 20 lábnyi távolságon 
stabilabban pályán tartja a nyílvesszőt. 
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T/k: 2 
Ké: 8 
Cé: 10  
Táv: 35 láb 
Sebzés: K3+3  
Súly: 1 font  
Felhasznált mozaikok:  

Mágikus aura varázsjel 33 Mp 
Kisugárzó varázsjel  20 Mp 
Őselemi levegő - nyíl 12 Mp 
TAM - Teremtés 5 Mp 
TAM - Átformázás 1 Mp 
Összesen:  71 Mp 
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