
 

 

 
  

Új varázstárgyak 
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Máskülönben csak egy messziről is jól 
látható, figyelemfelkeltő fényvillanás 
lesz tapasztalható. (S) 

Hodan foga 

Készítheti: boszorkánymester, pap, 
bárd, boszorkány 

Mana pont: 10 
Időtartam: egyszeri 
Elkészítési ár: 5 réz  

Ez az egyszerű varázstárgy a 
toroni mennydörgéshekkáról kapta a 
nevét, aki ha összeüti fogát, megremeg 
az ég is. A nem ritkán fog, netán tojás 
vagy gömb alakúra készített, 
félarasznyi, leggyakrabban agyag vagy 
kerámia anyagú tárgy varázsszóra 
aktiválódik, ami után az alkalmazónak 
öt szegmens áll rendelkezésére, hogy a 
kívánt helyre juttassa a kis 
varázstárgyat, és betapassza füleit. A 
késleltetés letelte után a varázsjelben 
tárolt energia egyetlen, hatalmas 
döndülés kíséretében távozik. Aki 
közelről hallja a szörnyű robajt, az 
ösztönösen megijed, és ha nem dob 
sikeres asztrálpróbát -3-mal, akkor K3 
körig a harc félelem alatt módosítói 
lesznek rá érvényesek. Emellett 2K6 
körig cseng majd a füle, ami miatt nem 
hall meg semmit, érzékelése 4-gyel 
csökken, majd fokozatosan visszatér a 
hallása (érzékelése körönként 1-gyel 
nő, az eredeti állapotig). Arra, akinek 
jobb a hallása az emberi átlagnál, a 
hatás erősebben érvényesül, a 
szorzószám szerint.  

Tapasztalati úton készült 

Nap-korong 

Készítheti: boszorkánymester, pap, bárd 
Mana pont: 12 
Időtartam: egyszeri 
Elkészítési ár: 5 réz  

A napkorong egy tenyérnyi 
nagyságú, általában agyag vagy kerámia 
anyagú lap, amelynek felületébe a 
szükséges varázsjelet karcolják. Másik 
oldalát az azonosíthatóság érdekében és 
a hagyomány alapján általában 
napkorong jellel díszítik. A korong a 
készítéskor meghatározott varázsszóra 
aktiválódik, ami után az alkalmazónak 
öt szegmens áll rendelkezésére, hogy a 
kívánt helyre juttassa a kis 
varázstárgyat, majd fedezékbe vonuljon. 
A késleltetés letelte után a varázsjelben 
tárolt energia egyetlen, hatalmas villanás 
kíséretében távozik. Aki nem számít rá, 
és csukja be szemeit, vagy nem dob 
sikeres gyorsaságpróbát -2-vel 
ugyanerre, azt elvakítja a fényes 
villanás. K6 körig semmit nem lát majd, 
így a harc vakon; utána ugyanennyi 
ideig a harc félhomályban módosítói 
lesznek rá érvényesek. Mivel a 
látászavar nem maradandó, az időtartam 
lejárta után az alkalmazó újra ugyanúgy 
lát majd, mint előtte. A nap-korongot 
sikeresen csak zárt térben lehet 
alkalmazni, vagy akkor, ha valaki 
közelről, egyenesen rá figyel.  
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Hodan foga csak zárt térben hatásos, egyébként csak 
akkor, ha az áldozat közvetlenül mellette, maximum 
egy láb távolságra helyezkedik el; nyílt térben csak 
egy messziről is jól hallható döndülés észlelhető, 
ami persze még okozhat riadalmat. (S) 

Ködgolyó 

Készítheti: boszorkány, boszorkánymester, pap 
Mana pont: 20 
Időtartam: egyszeri 
Elkészítési ár: 5 réz  

A ködgolyó hüvelyknyi nagyságú golyó, vagy 
tojás formájú varázstárgy, melyet leginkább 
anyagból vagy kerámiából készítenek, és hamut, 
esetleg a majdani füst színét meghatározó anyagot 
kevernek hozzá. A varázstárgy a készítéskor 
meghatározott varázsszóra aktiválódik, és néhány 
szegmens alatt füstté alakul, betöltve a 
rendelkezésére álló légteret. A keletkező füst 
akadályozza a légzést, csípi a szemet, és sűrűségéből 
adódóan a látótávolságot is csökkenti. A benne 
tartózkodókat folyamatos köhögés gyötri majd. A 
füstben képtelenség célzófegyvert alkalmazni, ezek 
automatikusan célt tévesztenek. A füstön kívülről 
érkező célzó és dobófegyverek támadó dobása 30-
cal csökken, mivel a füstben tartózkodók nehezen 

láthatók. A füstben a közelharc értékei is 
módosulnak, minden támadás Té-e 20-szal 
csökken.  

Akik kikeverednek a füstből, azok még 
K6 percig szenvednek annak hatásától 
(köhögés, légzés, harcértékcsökkenés). A 
ködgolyó csak zárt térben alkalmazható 
sikeresen, onnan átlagos szellőzés esetén 20 kör 
alatt oszlik el. Nyílt térben a füst hatása csak a 
közvetlen mellette állókra (1 láb) érvényes, 
rájuk is csupán 2 körig, utóhatások nélkül, 
utána füst eloszlik. Természetesen különböző 
színnel a füst jelzésre bárhol használható. (S) 
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