
 

 

 
  

Az orfeniták mágiája II. 
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A varázslat hatására különleges 
támadás érheti a mágus ellenségét. k6 
légelementál tölcsér idéződik meg és 
repül neki a célpontoknak. Ezek a 
tölcsérek önmagukban 2k6 sebzést 
okoznak. Az áldozatok Állóképesség 
és Erő tulajdonságpróbára jogosultak 
(hogyha egy Ügyességgel nem tértek 
ki a tölcsér útjából). Előbbi próba 
elvétésekor a célpont a földre kerül, 
utóbbi elvétésekor pedig elejti a 
kezében tartott és nem rögzített 
tárgyakat. 

„Szent háború, túl 
létezésemen! Múlj el!!” 

/ „Waga keiyaku niyori seisen 
yo! Oware!!” 

Mana pont: 7 
Varázslás ideje: 5/8 szegmens 
Időtartam: azonnal 
Hatótáv: érintés 
Komponens: fémtárgy (2)  

A mágus által megérintett 
élettelen tárgyba a varázslás 
befejeztével villám csapódik az égből 
és elpusztítja azt. Mágikus tárgyakra 
ez nem vonatkozik, harcban sem 
használható túl jól. Más személyes 
aurájához tartozó tárgyak sem 
pusztíthatóak el ezzel. Azonban 
tömeghatára nincsen és így például 
egy utat elzáró kőomlás eltávolítására 
is ideális lehet. 
 

„Tűnjetek körünkből démonok 
nyomai” / „Ware wa kesu majin 
no ashiato!” 

Mana pont: 20 
Varázslás ideje: 4/6 szegmens 
Időtartam: azonnal 
Hatótáv: 15 láb 
Komponens: színes üvegdarabok (3)  

A varázslat hatására a mágus 
környezetében minden természetes- 
vagy mágikus hatást szétzilál, 
megbontja a világ rendjét. A folyamatos 
vagy természetes hatások ezután tovább 
folytatódnak, de az egyszeri vagy 
hatóidővel rendelkező eseményeket 
megzavarja ez. Fontos, hogy ezt a 
játékos karakter nem tudja befolyásolni, 
így akár rá is káros hatással lehet ez a 
varázslat, minden esetben a KM dönti el 
milyen parajelenségek mennek végbe a 
környezeten belül. Ezért van az, hogy 
ezt a varázslatot az orfeniták nagyon 
ritkán, mondhatni utolsó lehetőségként 
vetik be. 

„Látlak téged, Diszharmónia 
Asszonya” / „Ware wa miru 
konton no hime!” 

Mana pont: 13 
Varázslás ideje: 3/5 szegmens 
Időtartam: azonnal 
Hatótáv: 10 láb 
Komponens: kavicsok (1), madártoll 

(2), inga (3)  
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„Lerombollak, mennyeknek falai!!” 

/ „Ware wa saku, Taiku no kabe!” 

Mana pont: 8 
Varázslás ideje: 3/5 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: 10 láb 
Komponens: toll (2), üres zsák (1)  

Támadóvarázslat, amivel a levegő elemét 
képes kívánt formában megidézni a mágus. Sebzése 
minden esetben K6, de megidézheti maga köré 
közelharcban éppúgy, mint ellenfele/ellenfelei köré. 
A kijelölt célpontokat sebzi csak. További 5 
manapont befektetésével a sebzés növelhető K6-al. 

„Szólítalak titeket pusztítás nővérei” 

/ „Ware wa yobu, haretsu no shimai!” 

Mana pont: 12 
Varázslás ideje: 4/6 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: 15 láb 
Komponens: lőpor (3), kova (2)  

A varázslat hatására kisebb robbanásokat idéz 
meg a mágus a célterületen, amelyek komoly sebzést 
ugyan nem okoznak, de elpusztíthatják illetve 
megrongálhatják a tárgyakat akkor is, hogyha azok 
mágikusak. Ez a varázslat képes felszabadítani a 
varázstárgyakba kötött manákat is, amelyek ennek 
hatására felrobbanhatnak, tulajdonosuk legnagyobb 
bánatára és az már komoly sérüléseket is tud okozni 
nekik így. A látványos hatás ugyanakkor alkalmas 
állatok elzavarására vagy ellenfelek rohamának 
megakasztására is. 

„Lezárlak, végzet határa!” / „Ware wa 
tozasu, kyoukai no en!” 

Mana pont: 6 
Varázslás ideje: 4/7 szegmens 
Időtartam: 1 óra 
Hatótáv: érintés 
Komponens: kulcs (2), szög (1)  

Ezzel a trükkel az orfenita ajtókat vagy 
kapukat tehet kinyithatatlanná. Mechanikusan 
megmagyarázhatatlannak tűnhet, hogy miért nem 
nyílik ki a kapu, mert a valóságot bűvöli meg 
körülötte. Ezután csak az ajtó/kapu betörésével, 
elpusztításával lesz nyitható. A mágus egy újabb 

varázslattal megszüntetheti a hatást, de ekkor 
újra ki kell fizetnie a manapontokat. 

„Táncot lejtek termeidben, mennyek 
lakája!” / „Ware wa odoru, ten no 
roukaku!” 

Mana pont: 16 
Varázslás ideje: 4/6 szegmens 
Időtartam: azonnal 
Hatótáv: önmaga 
Komponens: -  

Ezzel a térmágiával a mágus képessé 
válik elteleportálni bárhová, ahol már korábban 
járt és ismeri vagy látótávolságon belül 
található. 

„Meghívlak magamhoz, bűnbánó 
álom” / „Ware wa izana, shokuzai no 
nemuri!” 

Mana pont: 5 
Varázslás ideje: 5/7 szegmens 
Időtartam: 1 óra 
Hatótáv: érintés 
Komponens: bilincs (3), kötél (2)  

Képes ezzel a varázslattal a mágus a 
Csómozás Mf-ához hasonló erejű, de 
láthatatlan béklyóba verni a célpontját, illetve 
bármilyen tárgyat, amelyik mozgásban van. A 
mágus egy újabb varázslattal megszüntetheti a 
hatást, de ekkor újra ki kell fizetnie a 
manapontokat. 

„Felépítelek, napnak spirál oszlopa” 

/ „Ware wa kizuku, taiyou no sentou!” 

Mana pont: 14 
Varázslás ideje: 5/7 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: 10 láb 
Komponens: kova (2), faanyag (3), 

szövetanyag (3)  
Ezen varázslat hatására egy tűzoszlopot 

hoz létre a varázsló, amely a célpontot 2k6 
mágikus tűz sebzéssel sújtja. További 5 
manapont kifizetéséért a sebzés k6-al 
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növelhető. A tűzoszlop egy körön belül 
enyészik el. 

„Megtörlek, csend eredete!” 

/ „Ware wa kudaku, genshi no 
seijaku!” 

Mana pont: 6 
Varázslás ideje: 5/7 szegmens 
Időtartam: azonnal 
Hatótáv: 10 láb 
Komponens: füldugó (1), zeneszerszám (1-
3)  

Ezzel a varázslattal a mágus képes 
elpusztítani mágikus tárgyakat is, amelyeket 
a „csend” elemével környékez meg. Ez a 
mágia inkább érdekes mint, hasznos, mert 
használata egy új elem megismeréshez 
vezeti rá használóját, a semmi az üresség 
lényegének megértéséhez … aminek végén 
rájöhet, hogy a tárgy nem pusztult el 
valójában, hanem csak elvesztette azt a 
képességét, miszerint létezik. 

„Engedem, hogy áradj, angyalok 
lélegzete!” / „Ware wa nagasu, 
tenshi no iki!” 

Mana pont: 10 
Varázslás ideje: 4/6 szegmens 
Időtartam: 10 kör 
Hatótáv: 10 láb 
Komponens: -  

Ezzel a varázslattal a mágus képes 
arra, hogy a levegőt manipulálja a 
hatótávon belül. Egyik helyről a másikra 
csoportosíthatja, megsűrítheti, ritkíthatja is. 
Meditálás közben szokták ezt a hatást életre 
hívni az orfeniták, amikor is levitációhoz 
hasonló módon emelkednek fel. A varázslat 
lehetővé teszi, hogy kreatívan formálhassa a 
mágus a levegőt akár más elemekkel is, 
hogyha kombinálja ezt más varázslatokkal. 

 
 
 

„Lerombollak, Földnek gátja!” / „Ware wa 
saku, daichi no kabe!” 

Mana pont: 10 
Varázslás ideje: 3/5 szegmens 
Időtartam: 10 kör 
Hatótáv: 10 láb 
Komponens: -  

Ez a varázslat mindenben megegyezik az 
előzővel, azzal a különbséggel, hogy a Föld elemét 
képes befolyásolni vele a mágus. Kisebb 
építményeket hozhat létre, alakíthat át meglévőket. 
Általánosságban ezzel végzik az orfeniták a 
régészeti kutatásaikat is, mert ahol a mágia nem 
képes hatni, ott bizonyosan mágikus erejű romok 
rejlenek a mélyben. Összekombinálva más elemeket 
uraló varázslatokkal, nagyon hatásos eszköz lehet a 
játékos kezében, de ehhez a KM hozzájárulása is 
szükséges. 

„Néked dalolok, reggeli köd őrizője!” 

/ „Ware wa utau, asamoya no shirabe!” 

Mana pont: 8 
Varázslás ideje: 5/7 szegmens 
Időtartam: 10 kör 
Hatótáv: 10 láb 
Komponens: víz (1), hó (2), jég (3)  

A varázslat hatására a hatótávon belül lévő 
tárgyak lefagynak. Ezzel komoly baleseteket lehet 
megelőzni, esetleg tüzes nyílvesszőket ártalmatlanná 
tenni, de alapvetően a hőmérséklet hirtelen és 
drasztikusan lecsökken. Olyan gyorsan, hogy az élő 
szervezetben kárt nem tesz ez és egy látható 
lélegzetnél, ivás közben megfagyó folyadéknál 
többet nem okoz a varázs. 

„Kilőlek téged, villámlás varázslövedéke!” 

/ „Ware wa utsu, koreki no madan!” 

Mana pont: 14 
Varázslás ideje: 3/5 szegmens 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 15 láb 
Komponens: -  

Egy mágikus gömbvillámot lövell ki magából 
a mágus, ami becsapódáskor a célpontot villámokkal 
sújtja és teszi harcképtelenné. A gömbvillám sebzése 
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3K6 és Állóképesség dobatható a letaglózó hatása 
ellen. Kiváló eszköz nehézvértes ellenfelek ellen. 

„Kivonlak, fény kardjának lelke!” / „Ware 
wa egaku, Kojin no seiki!” 

Mana pont: 18 
Varázslás ideje: 4/6 szegmens 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 15 láb 
Komponens: -  

A varázslat hatására ezer apró energiagömb 
repül neki az ellenfélnek az előbbi varázslathoz 
hasonlóan sebzi és pusztítja. Ez elől nehezebb 
kitérni és megállni utána a talpon (- 2 
tulajdonságpróbára). 

„Megforgatlak, sorsom tükrében!” 

/ „Ware wa hajiku, Garasu no hyou!” 

Mana pont: 20 
Varázslás ideje: 4/7 szegmens 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: - 
Komponens: -  

A varázslat hihetetlenül hatásos lehet 
közelharcban és mágikus párbajban egyaránt, mert 
az ellenfél körül mágikus energiák sűrűsödnek 
össze, felemelik a mágus akarata szerint és olyan 
messzire taszítják, amennyire azt a varázsló kívánja. 
Nincsen ellene mentődobás és nincsen 
súly/tömeg/méret megkötés sem. A KM csak 
indokolt esetben dönthet úgy, hogy nem működik a 
varázslat. 

„Megteremtelek, apró szellem!” 

/ „Ware wa umu, chisaku seirei!” 

Mana pont: 6 
Varázslás ideje: 4/6 szegmens 
Időtartam: 10 kör 
Hatótáv: 10 láb 
Komponens: -  

Ezzel a varázslattal egy kisebb mágikus 
gömböt teremt a mágus, amely ellenfele elé 
repülve felrobban és elvakítja fényével az 
áldozatot. További 4 manapontért egyszerre két 
gömb is megidézhető, további manapontokért, 
pedig még több is akár. 
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