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Előszó 
 

1997-ben vettek rá először a szerepjátékra a haverok. Látták, hogy érdekel a sok „hülyeség, meg 
a szektás dolgok”, amiket reggel, a buszra várva beszéltek el egymást között. Persze én kérdezgettem őket 
erről is, meg arról is, és egy napon (jól emlékszem rá. mert a téli szünet előtti utolsó hét volt), meghívtak 
egy party-ra. Igaz, nem tudtam semmit a dolgokról, de rögtön elém tettek egy KM által elkészített harcost, 
én meg azt se tudtam ki kivel van. Rövid meditációs gyakorlat után eszembe jutott, hogy az 
unokatesómnál is láttam már egy „Nagy Zöld”-et, és hirtelen felindulásból elkértem tőle, mert elsőre 
rögtön megtetszett a szabad döntés lehetősége, a kalandok izgalma, meg ilyenek. Aztán lassan elindultak 
a különféle papok, paplovagok, szerzetesek, gladiátorok, hogy meghódítsák Ynevet. Kipróbáltam a 
legtöbb kasztot, próbáltam objektív lenni, és végül a papok mellet maradtam. Manapság inkább KM 
vagyok, de töretlen lelkesedéssel vágyok arra, hogy bizonyítsam: nem feltétlenül az erőgépek nyerik a 
csatákat. Néhány megfelelően alkalmazott, istentől támogatott varázslat, az elengedhetetlen harc, az 
intrika és cselszövés együtt vezet a legjobb eredményre. Kezdetben elégséges volt az Első Törvénykönyv, 
de lassan hiányérzetem támadt a varázslatok szűk (persze van, akinek ez is bőven sok) köre miatt. Ezért 
döntöttem úgy, hogy a Neten található anyagok felhasználásával elkészítem ezt a kiegészítőt a KM-ek és 
lehetőleg a JK-k legnagyobb örömére. Remélem mindenki megtalálja benne a neki valót, és az esetleges 
hibákért elnézést kérek (végül is nem lehet jó mindenkinek). Az Új varázslatokban válogathattok az új 
papi-, boszorkánymesteri-, tűzvarázslói-, bárd- és varázslói varázslatok között; valamint lefáraszthatjátok 
az agyatokat egy kis mágiaelméleti zengedezménnyel. Ha kritikátok lenne, azt örömmel veszem, küldjetek 
e-mailt a l.mindak@freemail.hu címre. 
 Használjátok egészséggel (esetleg rontással ) ezt a kiegészítőt, és ha már átnéztétek, talán 
vessetek egy pillantást haverom gondozásában magjelent (All rigths reserved!) Ynev fejvadászai c. 
csekélységre is! 

Rasztif el-Lorren 
Mindák László 

Köszönetnyilvánítás 
 

Külön köszönet: Horváth Gyulának, akinek 
tűzvarázslói már leégették fél Ynevet és aki 
komoly szabályismeretével ma is segíti 
munkánkat (meg röhögteti a JK-imat). Kiss 
Tibornak, akivel mindig versenyeztünk, hogy ki 
tudja jobban kijátszani az Arel-papot, és ki 
bosszantja fel hamarabb a KM-et (ez nem volt 
egészséges, mármint a JK-knak). Kónya 
Károlynak, akinek a kardművésze megbosszult 
mindenkit 1 aranyért, és ezért még kitüntetést 
se kapott. Mozga Istvánnak, akinek varázslói 
feltűnően sokszor hagyták el Doran vagy 
Pyarron városát, és kalandozóként volt egy jó 
szokása: „Akkor csinálok egy tűzkitörést”. Pál 
Rolandnak, aki a környékünkre hozta a 
szerepjátékot, és így megismerkedhettem vele. 
Petőh Sándornak, akit még nem sikerült 
meggyőznöm, hogy a fejvadász is tud veszítni, 
és akivel most is együtt „szektázunk”. És végül 
mindazoknak, akik feltöltötték ötleteiket az 
InterNetre és ezzel mindenki számára 
hozzáférhetővé tették. 
 
Köszönet még mindazoknak, akik azóta is 
rendszeresen megjelenek a partikon és 
terjesztik a szerepjátékot. 
 
 

 
A kiegészítőben lévő illusztrációk nagy részét készítette: Hováth Gyula (ezer hála és mara-sequor néki) 

mailto:s.petoh@freemail.hu
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Az ynevi mágia 
 

A mágia valamiképpen mindig a dolgok 
lényegéről való tudáson alapszik. Mágia csak egy 
van, bár annak aspektusai különbözőek aszerint, 
hogy a tudást ki birtokolja. Általánosan a tudás 
birtoklása nem elég, az csak a képesseget adja, 
amellyel a világot megváltoztathatjuk. A tudást 
valahogy ki kell nyilvánítani, formát kell neki adni, 
hogy a természet működésén módosíthassunk. A 
mágia ezért mindenképpen kapcsolódik a 
gesztusokhoz, a beszédhez, az íráshoz, illetve 
bizonyos esetekben csak a szellemi energiák 
koncentrálásához. 

Ilyen módon a 
legősibb mágikus formulákat az 
ősnépek nyelvei hordozzak. Az 
aquir, elf vagy éppen hil nyelvű 
hatalomszavak erejét mindenki 
rettegi, mégis némely bölcs 
alábbvalónak tartja a 
mozaikmágiánál, mert nem foglalható olyan 
átlátható rendszerbe. Nos ez az érv egyáltalán nem 
támasztja alá azt, hogy a hatalomszavak, amelyek 
közismerten a leghatékonyabb mágikus formulák, 
alsóbbrendűek lennének. A látszólagos rendszer-
telenség egyrészt az emberi gondolkodókat 

minősíti, akik nem képesek átlátni az Od-mágia 
rendszerét, másrészt viszont arra utal, hogy a 
hatalomszavak, mivel hangsúlyozatlan alakjukban 
mindannyian egy beszélt nyelv szavai, a mozaik-
mágia kyr rendszerénél sokkal természetesebb 
alapra épültek. A hatékonyságuk pedig csak azt  
mutatja, hogy ez a struktúra valőszínűleg sokkal 
inkább fedi a mágia valóságát. 

Az odot termelő szervezetű lényeknek az 
emberhez viszonyított mágikus fölényét jelzi az a 
tény is, hogy a hatalomszavakkal a rengeteg manát 
követelő varázslatokat is könnyeden el lehet 
oszlatni. 
 Mágia tehát egy van, de annak többféle 
megnyilvánulása ismeretes. Általában a "mágia" 
szót a beavatottak mindegyike a saját varázslataira 
érti, míg a tudatlan népek minden, általuk 
felfoghatatlan dologra rásütik ezt a bélyeget, amely 
összetévesztésnek néha igen kellemetlen 
következményei lehetnek arra a személyre, aki 
varázslatot vagy mágikus eszközt használ. 
Írásunkban a továbbiakban a bölcsek felosztását 
fogjuk követni és beszélünk majd bárdmágiáról, 
szakrális mágiáról, sámánmágiáról, boszorkány-
mágiáról, tűzvarázslói-  valamint mozaikmágiáról. 

 
Bárdmágia 

 
A bárdok a legkülönösebb varazs-

használók, nehéz elfogadni egy kiművelt fő 
számára, hogy egy ennyire felszínes és nagyvilági 
életet élő ember, mint Ynev bárdjainak nagy része, 
képes varázsolni. Ugyan ezek a varázslatok sokszor 
nem egyebek szemfényvesztésnél, mégis a bárdok 
kezében roppant hatásos eszközök. Mindazonáltal a 
bárdok tapasztalati varázshasználóknak minősülnek, 
még legnagyobbjaik sem értenek sokat a világot 
átszövő harmóniából - amelyből a manát kinyerik.  

A varázslataikat mestereiktől tanulják. Az 
így átadott tudás nem egységes, köszönhetően talán 
annak, hogy a bárdok soha semmiféle tényleges  
szervezetbe vagy iskolába nem tömörültek. Létezik 
ugyanakkor Erigowban a Legendák Tornya, 
amelynek legfelső emeletén őrzik Enika Gwonnak, 
a hajdani idők nagyhírű bárdjának könyvét, amely 
gyűjteménye a varázslatoknak és a legendáknak, 
szerelmes daloknak és hősi énekeknek. Minden bárd 
életében egyszer 2 órán át lapozhatja e könyvet, azt 
tanulhat belőle, amit csak akar. A nagyhatalmú 
bárdok maguk is képesek varázslatokat alkotni, 
ehhez azonban a varázslat fajtájától függő 
mennyisegű idő és sok próbálkozás szükséges. 
 



 
 
 
 
 

 Mágiaelmélet 

4 

Szakrális mágia 
 

Míg a bárdok úgy hozzák létre 
varázslataikat, hogy a harmóniát hívják segítségül 
közvetlenül, addig a papoknak - legalábbis 
többségüknek - erről a harmóniáról (amit nyugodtan 
tekinthetünk a világot összefogó erők együttesének) 
csak istenén keresztül van tudomása, és így 
hatalmát is csak annak segítségével gyakorolhatja. 
Legalábbis ami a Nagy Arkánum varázslatait, 
vagyis a csodákat illeti. Hisz köztudomású, hogy 
gyengébb mágiákat pusztán a hitük erejével képesek 
létrehozni azok is, akik nem igazi istent, hanem 

akárcsak valami nagyhatalmú démont imádnak (lásd 
például Felice híveit). A szakrális mágia bizonyos 
mértékben független a klasszikus mágiától, nincs 
hozzá szükség hosszadalmas tanulásra, magas 
intelligenciára, elegendő a puszta hit és a Szent 
Szimbólum (szerzeteseknél a meditációs kéztartás), 
amely utóbbi manafókuszként működik és lehetővé 
teszi az istennek, hogy hatalmát kinyilvánítsa.  

Ugyanakkor mivel a mágia egy, ezért a 
világ keletkezéséről, okáról, céljáról és valóságáról 
szóló tudás, amelyből a mágia létrejön, itt is jelen 
van, mégpedig az isten birtokolja. Ezért van az, 
hogy a pap soha nem varázsolhat istene ellenére. 
Mindenképp le kell szögeznünk, hogy egyes 
bölcsek szerint az istenek a követőik hitéből merítik 
hatalmukat. Ennek alátámasztására azt szokták 
emlegetni, hogy egy isten elveszti hatalmát, 

befolyását egy síkon, ha hívei mind elpusztulnak. 
Ezen érvet eddig megcáfolni nem sikerült. A fenti 
elmélet szerint továbbá az istenek csak a feléjük 
irányított energia töredékét juttatják vissza a 
papoknak mana formájában. Ynev történetében 
nagyon sok istent ismerünk, és nyilván még több 
azoknak a száma, akiknek hívei már olyan régen 
kihaltak, hogy már nevük is a feledés homályába 
merült. Mivel minden istennek vannak egyedi 
varázslatai, amelyeket csak az ő papjai 
használhatnak, ezért nyilvánvalóan rengeteg 
elfeledett varázslat van. A papok ugyanakkor 
istenük segítségével és beleegyezésével 
természetesen új varázslatokat is létrehozhatnak. Az 
isten segítsége abban nyilvánul meg, hogy biztosítja 
a pap hite és cselekedetei által kiérdemelt hatást a 
pap által kért fohászhoz.  

Az isten sokszor a formula kidolgozásában 
is részt vállal. Ugyanakkor a papok varázslatainak 
egy része bizonyos csoportokba sorolható a hatásuk 
szerint. Ezeket a csoportokat szféráknak nevezzük. 
Az istenek hatalma csak a szférák bizonyos 
hányadára terjed ki. A papok hatalma 
összehasonlítható aszerint, hogy istenük mely 
szférák felett biztosít uralmat számukra. A 
külünbüző istenek papjai általában 
különbözőképpen érik el ugyanazt a hatást, ámbár 
egy istencsaládon belül gyakran előfordulnak 
egyezések. Mivel ugyanaz a hatás többfele 
invokációval is elérhető, lehetőseg van arra, hogy 
egy pap megtanuljon egy előtte addig ismeretlen, de 
az általa uralt szférék valamelyikébe tartozó 
varázslatot. Ehhez persze az istene beleegyezése is 
szükséges. 

 
Sámánmágia 

 
A sámánok mágiáját szintén tapasztalati 

mágiának tekintjük, bár elemeit és hatékonyságát 
tekintve valőszínűleg egy, talán még a démonikus 
birodalmaknál is régebbi mágiarendszer 
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elkorcsosulása. Hiába azonban az ősi eredet, a máig 
nagy hatalom, ha a sámánok nem értik saját 
mágiájukat, rettegve félik azokat a szellemeket és 
démonokat, akik hasonló félelemmel borultak 
legendákba vesző őseik, a crantaiak lába elé. A 
sámánmágia  alapja a szellemek segítsége, vagyis a 
sámánok mágiájához szükséges tudást ezek az ősi 
lények birtokolják. Némelyikük maga sem tudja, 
mily kincset őriz, számára csak egy fokkal 
világosabb a mágia mibenléte, mint a sámánnak, de 
akadnak rettentő hatalmú entitások is, kik a mágiát 
igazán értő módjára forgatják, sőt az annyira 
hozzátartozik létükhöz, mint a miénkhez a lélegzés.  

A sámánok szintén alkotnak varázslatokat, 
mégpedig ehhez nem a szellemek segítségét kérik, 
hanem az ún. "közös sámántudathoz" fordulnak. A 
közös sámántudatról azt mondják, hogy az összes 

valaha élt sámán elméjének kivetülése. Arról viták 
folynak, hogy létezne-e akkor is, ha, tegyük föl a 
példa kedvéért, egyetlen pillanat alatt Ynev összes 
sámánja elhalálozna; de az kétségtelen, hogy léte 
összefügg a sámánok létével. Ők táplálják és 
felhasználják, amit belőle kinyernek. Eképpen 
tarthatjuk a mágia alapjául szolgáló tudás egy korcs, 
tudattalan, de igen ősi formájának. Valószínűnek 
látszik, hogy egy felkészült szellemű próbálkozó 
(például egy nagyhatalamú mágus) igen sok 
mindent megtudhatna belőle a mágia valóságáról, 
már persze abban a gyakorlatilag kizártnak 
tekinthető esetben, ha képes lenne a közös 
sámántudathoz hozzáférni. Ez a lehetőség azonban 
legjobb ismereteink szerint csak a sámánok előtt 
nyitott, őket viszont a mágia csak mint a hatalom 
eszköze és mint a szellemek ajándéka érdekli. 

 
Boszorkány és boszorkánymesteri mágia 

 
Ebben a részben együtt tárgyaljuk a 

boszorkányok és a boszorkánymesterek mágiáját. 
Ez sokakat meglephet, hiszen a kétféle mágia 
jelentősen különbözik. Míg a boszorkányok 
leginkább mások manipulálásával érik el, hogy az 
események az ő kedvük szerint forduljanak és 
mágiájuk is erre szolgal, addig a boszorkany-
mesterek a pusztítás nagymestereinek tekinthetők. 
További különbség, hogy a boszorkánymesterek 

mágiája igazi rendszert alkot (mégha töredékeset 
is), a boszorkányok varázslatai között pedig teljesen 
egyediek találhatóak, többnyire alig néhány 
egymással rokonítható varázslatuk van. Ugyancsak 
eltérő a két mágiaforma űzőinek a halálhoz, a 
túlvilági lényekhez, a démonokhoz való 
viszonyulása. A boszorkánymesterek sokszor 
uralnak ilyen lényeket, néha maguk is hozzák létre 
őket, viszont a boszorkányok közül a 

leghatalmasabbakat is valamiféle viszolygás fogja 
el, ha ilyenekkel találkoznak. 

A sok különbségen azonban felülemelkedik 
egy szembetűnő azonosság, amely kiindulva a 
mágia egységes mivoltából, a két mágiaformát 
végülis rokonítja. Ez pedig nem más, mint az a 
forrás, ahonnan a manát merítik, vagyis az 
életerejük. Ugyanis, mint a világ elemei közül 
bármelyik, az emberi test is magában hordozza a 
világ eredetéről, céljaról, igaz valóságáról szóló 
tudás parányi morzsáit. Márpedig ezen a tudáson 
alapszik a mágia. A boszorkánymágia űzői nem 
tesznek mást, mint testükből, életerejükből ennek a 
tudásnak egy részét kinyerik és ebből formázzák a 
kívánt mágikus hatásokat. Hogy ennek a tudásnak 
mekkora a hatalma, azt mindenki észreveheti, ha 
végiggondolja, hogy némely boszorkánymester 
pusztító földrengéseket vagy szökőárokat képes 
megidézni. 

Az olvasóban sok kérdés felmerülhet. 
Elsőként is rögtön az, hogy vajon őbenne  
megvannak-e a Tudás eme kicsiny morzsái. Nos 
erre egyszerű a válasz: természetesen megvannak, 
sőt nem csak benne, hanem minden értelmes és 
értelemmel nem rendelkező élőlényben, minden 
tárgyban, azt utolsó porszemben is; emellett a 
mozdulatokban, tevékenysegben, sőt a hangokban, 
az érzésekben és a gondolatokban is - ha valaki 
kételkedne az utóbbiakban, gondoljon csak arra, 
hogyan hozzák létre mágiájukat a korcssárkányok 
és emlekezzék az ősi fajok hatalomszavaira -; 
hiszen ezen a Tudáson alapszik a lét. 

Vigyázat, nem azt írtam, hogy az élet, 
hiszen egy holttestbe idézett lélekről mondhatja-e 
valaki, hogy él? Bizony nem, de az mégis képes 
lehet érzésekre, gondolatokra, beszédre, akár még 
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pszi és mágia használatára is. Egy következő kérdés 
lehet, hogy a boszorkánymágia űzői vajon csak saját 
életerejüket tudják-e felhasználni? Sajnos nem,  
válaszolhatunk igennel erre a kérdésre. Bizony a 
boszorkánymesterek képesek mások életerejéből 
manát kinyerni, akár úgy, hogy saját elméjükbe 
gyűjtik, de még úgy is, hogy varázslataik 
manautánpótlását biztosítják vele. 

A boszorkányok és a boszorkanymesterek 
mágiája, bár hatásaiban Yneven egységesnek 
tekinthető, a földrész különböző részein különböző 
gyökerekkel rendelkezik. Északon a kyr 
hagyományok mindkettőre erősen rányomják 
bélyegüket. Példaképpen csak a Livinai 
Gyülekezetet és az Ascens Morga iskolát 
említeném. Ugyanakkor néhány csoport története 
csak Ryek koráig nyúlik vissza, néhol viszont 
crantai gyökerek is kimutathatóak. A boszorkány-

szekták többnyire Morgenát tisztelik, persze mind 
másképpen, némelyek a Kitaszítottat; a 
boszorkanymesteri rendek Tharr hívei, esetleg 
Ranagoliták (inkább csak Erionban vagy 
Abasziszban), vagy éppenséggel vallástalanok. 
Délen elsősorban Krán és Gorvik a meghatározó, de 
nem feledkezhetünk meg Shadon inkvizítorokkal 
háborúzó sötét rendjeiről, és a Démonikus 
Óbirodalom nomádok közt továbbélő mágikus 
hagyományairól sem. 

A boszorkányok es boszorkánymesterek 
tapasztalati mágiát űznek, vagyis új varázslatokat 
próbálkozással, kísérletezéssel hozhatnak létre. 
Ezek a kísérletek meglehetősen veszélyesek, még 
akkor is, ha a próbálkozó kellően tapasztalt. Ez a 
tény azonban a hatalomra éhes mágiaűzőket nem 
szokta visszatartani. 

 
Tűzvarázslói mágia 

 
A tűzvarázslók egy rendkívül szűk 

spektrumú, de ugyanakkor nagyon hatásos mágiát 
űznek. Ez a mágia ugyanakkor tapasztalati 
mágiának minősül, mivel a tűzvarázslók nincsenek 
tisztában a godoni mágiarendszerrel, amely alapjául 
szolgál mágiájuknak. Ugyanakkor varázslataik, 
akárcsak a boszorkánymestereké, csonka rendszert 
alkotnak, viszont itt ez a rendszer önmagában zárt. 
Ez bizonyos mértékben nehézséget is jelent. A 
tűzvarázslók nem hoznak létre új varázslatokat, 
hanem csak a godoni rendszer addig rejtett 
összefüggéseit ismerik fel. Viszont területükön 
belül sokkal nagyobb biztonsággal mozognak, mint 
a boszorkánymesterek a maguk mágiájával. A 
boszorkánymestereknek sokkal több lehetőségük 
van újabb mágiák kifejlesztésére, de mivel legtöbb 
esetben elrugaszkodtak a rendszer nyújtotta 
biztonságtól, ez a kísérletezés elég veszélyes. A 
tűzvarázslók, mint a nevük is mutatja, minden 
varázslatukkal a tűzhöz vagy annak valamely 
hatásához (hő, fény) kötődnek, valamennyire azt is 
mondhatjuk, hogy a tűzből, mint a világ egyik 
alkotóeleméből merítik a Tudást. 

Más szempontból azt is mondhatjuk, hogy 
a mágiájuk alapjául szolgáló Tudást részben 
birtokolják, részben pedig az ősi godoni rendszer 
alapján a környezetükből merítik. Mit is jelent az, 
hogy részben birtokolják? Nem mást, minthogy 

képesek saját szellemi energiájukat manává 
alakítani, de csak bizonyos körülmények között, 
egészen pontosan tűz jelenléte kell hozzá. 
Ugyanakkor a godoni iskola erejét jelzi, hogy át 
tudták örökíteni kései követőikre is a saját 
módszerüket, amellyel a tűzvarázslók mindenféle 
koncentrálás nélkül kapják vissza a manapontjaikat. 

 
Mozaikmágia 

 
A beavatottak és a bölcsek sokszor csak 

mágiának mondják. Tanulható mágiatípusok közül 
kétségkívül ez adja a legtöbb szabadságot, pedig 

első ránézésre csak haszontalan elemek 
gyűjteménye. Ám miként az összehordott kövekből 
sem lehet még kivenni a majdani vár formáját, úgy 
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a mozaikok ismerete sem jelenti a varázslás nemes 
művészetének elsajátítását. A varázslói lét nem 
hatalommal való élést jelent, hanem elsősorban 

felelősséget és szolgálatot. Ezt valamennyire még 
azokon a helyeken is belátják, ahol a varázslás alatt 
a pusztítást, a hatalom gyakorlását értik. Egy 
varázslóból csak a legritkább esetben lesz uralkodó. 
Nem mintha a bölcsesség hiányozna belőle, inkább 
a képesség a parancsolásra. Mielőtt valaki Daumyr 
Hatalamasait hozná fel példának, mint Észak 
leghatalmasabb birodalmának tényleges vezetőit, 
hadd emlékeztessek arra, hogy az ősi Kyria 
vezetésében ők csak második helyen állhattak volna 
az istenek anyrjai mögött. De térjünk csak vissza a 
mágiára. A mágia egy. Ezzel kezdtük, erre 
alapoztuk minden eddigi megállapításunkat. Ez az 
alapigazság leginkább a mozaikmágia eseteben 
mutatkozik meg. A mozaikok ugyanis rendszert 
alkotnak, elvileg bármelyik bármelyikkel 
kombinálható, óriási szabadságot nyújtva ezzel a 
mágiaforgatónak. 

Mindazonáltal a rendszer nem teljes, ez 
megmutatkozik azon is, hogy más mágiahasználók 
varázslatai közül némelyek nem állíthatók össze 
mozaikokból. Ennek az az oka, hogy az ember nem 
képességként használja a mágiát, hanem tanulás 
eredményeképpen, vagyis a mágia valóságának csak 
egy föltérképezett, bejárt részét ismeri meg a jelölt. 
Vannak félig feltárt részek, ahol a bölcsességben 
előrehaladottak kutakodnak nagy óvatossággal a 
jövő nemzedekeinek hasznára - ilyen például a 
villám alapmozaikjanak megalkotása -, de vannak 
teljesen ismeretlen területek is (legalábbis most és 
számunkra ismeretlenek), amelyeket ezeddig 
mindeki elkerült. Látszik tehát, hogy új varázslatot 
alkotni semmi nehézséget nem jelent, csak egy új 

ötlet kell hozzá, nincs kísérletezés és a siker elsőre 
is teljesen bizonyos. Az új mozaikok alkotása - 
vagyis a mágia végtelen birodalmából egy újabb 
rész meghódítása - viszont nagyon nagy tudást 
igénylő feladat. 

A varázslók azok, akik egészen birtokolják 
a Tudást. Saját szellemi energiájukból nyerik ki a 
manát, másként nem is tudnak ahhoz hozzájutni. A 
mágia egy, de annak különböző megjelenési formái 
vannak. A mozaikmágia - bár Ynev-szerte azonos 
mozaikokat használ, a kontinens különböző 
területein más-más mágikus hagyományra épül. 
Sajnos azt kell mondjuk, hogy ezen magikus 
hagyományok valószínűleg jóval fejlettebbek 
voltak, mint ami fölött ma rendelkezünk, de 
Északon a Kitaszítottal vívott háború, Délen Godon 
pusztulása nemcsak emberéletben és anyagi 
javakban jelentettek nagy veszteséget, hanem a 
tudományok terén is. 

Az észak-ynevi iskolák nagy része kyr 
maradványokra épül, a crantai mágiarendszer 
gyakorlatilag nem maradt fenn. Ez a kyreket 
nyilván nem zavarta, hiszen az általuk használt 
mágia sokkal erősebb volt, mint a meghódított 
Crantáé, nekünk, utakat kereső nemzedékeknek 
azonban felbecsülhetetlen segítséget jelentene egy 
ilyen, a mágiát más nézőpontból is megvilágító 
forrás. Délen az Államközösséggel jó viszonyt 
fenntartó iskolákban keverednek a godoni és a kyr 

hagyományok, bár a godoni rendszerből jóval 
többet őriz az Ordani Rend mágiája. A Hétarcú 
birodalmában csak kiválasztottak tanulmányozhat-
ják a mágiát, ismeretünk szinte semmi nincs arra 
vonatkozólag, hogy ezt mi alapján teszik. Kránban a 
démonikus birodalmak mágiája fejlődött tovább. 
Előfordulhat, hogy az ősi godoni fóliánsok 
némelyiket is ők birtokolják, ez a lehetőség pedig a 
legnagyobb óvatosságra int bennünket... 
 
Köszönettel tartozom a cikk írójának, Marosits 
Tamásnak. 
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Dalmágia 
 

Gyógyítás Dala 
 

Mp: 7 + 2 Mp/Fp  
E: 5 
Varázslás ideje: 1 perc 
Időtartam: lásd a leírást 
Hatótáv: 10 láb 
Mágiaellenállás: - 

Ezzel a dallal a bárd enyhíthet a hatótávon 
belül tartózkodók kínjain. Ez a gyógyítás csökkenti 
a fájdalomérzetet, és némileg beforrasztja a 
könnyebb sérüléseket is. Viszont hagy hátra hegeket 
és nem tűnteti el nyomtalanul a sebeket. Ez a mágia 
nem alkalmas súlyos sérülések, strukturális 
roncsolódások (Ép), mert elsősorban a lélekre hat és 
ott enyhíti a kínt. A bárd meghatározhatja, hogy a 
hatótávon belül ki részesedjen a gyógyításban (több 
lényt is gyógyíthat egyszerre). A varázslattal 
maximum 10 Fp gyógyítható percenként. Maximum 
annyi személyt gyógyíthat egyszerre amennyi a 
Tsz-jének a kétszerese. 
 

Gyógyító ének 
 
Mp: 21 
E: 1 
Varázslás ideje: 1 óra 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: egy személy 
Mágiaellenállás: - 

A bárdmagiak egyik legkülönösebbike, 
szinte alig ismerik néhányan, azok is mind északi 
bárdok és Alborne lelkes hívei. Így igaznak látszik a 
feltételezés, hogy Alborne segítségével 
használhatják csak a varázslatot világi prófétai. A 
varázslat segítségével ugyanis gyógyítani lehet, de 
szigorú feltételek mellett: 
- A gyógyulás mértéke mindenképpen csak 1 Ép 
(plusz a bárd szintje x 2 Fp). 
- A gyógyítandónak olyan helyzetben kell lennie, 
ahogy egyébként is gyógyulna (pl. nyugodt 
körülmények között feküdnie kell). 
- A fentiből következik, hogy a sebzés nem lehet 
olyan, hogy csak papi mágiával lehetne gyógyítani. 
- A gyógyítandó nem állhat semmilyen átok hatása 
alatt. 
- A gyógyítandó jellemében nem szerepelhet a 
Halál. 

- A bárdnak a varázslás ideje alatt folyamatosan 
énekelnie/zenélnie kell, amennyiben az ének/zene 
megszakad, a varázslat nem sikerül, az Mp elvész és 
a bárd egy hétig (5napig) nem próbálkozhat újra a 
varázslattal. 
- Egy sebesülésre a varázslat csak egyszer 
használható. 

A varázslat sikere nem biztos, Alborne (a 
KM) kegyétől függ, csakúgy, mint az, hogy valaki 
képes-e megtanulni a varázslatot. Latjuk tehát, hogy 
a varázslat nem igazi gyógyítás, mivel az adott 
helyzetben az magától is bekövetkezne, hanem csak 
annak meggyorsítása. Sikeres varázslat esetén az 
áldozat gyógyulása folytatódik, tehát nem kell 
napokat várni, amíg elkezd gyógyulni, hanem, úgy 
vesszük, mintha ez már megtörtént volna, hiszen 
már egy Ép-t gyógyult is. 
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Fénymágia 
 

Hajlított fény 
 
Mp: 10 
E: 1 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
Hatótáv: 12 láb 
Mágiaellenállás:  - 

A varázslat alkalmazásakor a bárd kijelöl 
egy 1-szer 1 lábnyi síkot a levegőben, amelyen a 
fénytörés törvényeit ő szabályozza a hatóidő 
lejártáig. Például lehetséges a varázslattal egy 
kanyarodó folyosó kanyarjába benézni, anélkül, 
hogy minket meglátnának, de lehet tükörként is 
használni. Gyakorlatban leginkább úgy képzelhetjük 
el a varázslat működését, mintha az adott síkba 
belepő fénysugarakat a bárd meghajlítana. 
 
Képáthelyezés 
 
Mp: 6 
E: 1 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 perc/szint 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

A bárd ezen varázslatával anélkül figyelhet 
ki valamit, hogy feltűnést keltene a bámulásával. A 
20 m-es sugáron belül bármilyen pozíciót 
megjelölhet figyelési pontként, feltéve, hogy ő 
maga látja azt a pontot. Ha ezt a varázslatot 
használja, akkor az eredeti, a szemével látott képet 
nem érzékeli és a hangokat is a saját helyéről hallja. 
Ezzel a varázslattal a vakság nem szűntethető meg. 
A varázslat másra is elmondható, de önkéntes 
beleegyezést kíván és ekkor nem 6, hanem 10 Mp-t 
igényel. 
 
Tolvajlámpás 
 
Mp: 3 
E: 1 
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 10 perc/TSz 
Hatótáv: a bárd 
Mágiaellenállás: - 

Néha előfordul bárdokkal is, hogy olyan 
helyeken fordulnak meg, ahol sötét van, de a valami 
nagyobb világító eszköz túlságosan feltűnő lenne, a 
kis tolvajlámpások pedig azt a veszélyt hordozzak 
magukban, hogy ha valamely csekély iskolázottságú 
városi őr véletlenül rábukkanna az ártatlan utazó 
holmijában, az szemében rögtön valamiféle 
elvetemültség bizonyítéka lenne, amely pedig 
vidéktől függően szigorú eljárásokat vonna maga 

után. Logikus ötlet, hogy a bárdok, akik a 
fénymágiát olyan behatóan ismerik, nem tudnának-e 
erre megoldást. Nos, Zalik Merefeleni, a neves al 
abadanai bárd ötlötte ki a Tolvajlámpás varázslatot. 
Az alapötlet az, hogy a bárd szemét, ha egész nap 
kint a szabadban tartózkodik, akkor rengeteg fény 
éri. A varázslat segítségével ennek a fénynek egy 
részét tudja a bárd kisugarozni éjszaka. 
Természetesen ez azt is jelenti, hogy ha a bárd 
éjszaka ezt a varázslatot akarja használni, akkor 
előtte legalább a nap egy részét a szabadban vagy 
valamilyen fényforrás közelében kell töltenie. 
- A bárd egy éjszaka legfeljebb háromszor 

használhatja a varázslatot, amelyet a hatóidő 
lejárta előtt természetesen bármikor 
megszakíthat. 

- A bárd szeméből sugárzó fény erőssége 1, ha a 
nappali fényerősség 1-5 között volt, 2, ha a 
nappali fényerősség 6-10 között volt, 3, ha a 
nappali megvilágítás 10 E-nél nagyobb volt. 
Ezt a bárd semmiképpen nem tudja növelni, 
kisebb természetesen lehet. A fénypászma az 
erősségének megfelelő méterig világít. 

- A bárd, amikor a varázslatot alkalmazza, akkor 
csak oda lát, ahová a fénypászma világít, de 
oda nappali fénynek (15E) megfelelő 
élességgel. A fénypászma nyílásszögét a bárd 
választja meg, 10 vagy 30 fok lehet. 

- Ha a bárddal vannak társai természetesen ők is 
látják azokat a dolgokat, amiket a bárd 
fénypászmája megvilágít. 

- A fénypászma fizikai sebzést nem okoz, 
legfeljebb rémületet kelt az éjszakai zajokat 
keresőben, ha az íróasztal vagy pénzszekrény 
mellett sárgás fénnyel világító szemű alakra 
bukkan... 

 
Valóság felfedése 

 
Mp: 12 (2 Mp/E) 
E: 2 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2 kör/TSz 
Hatótáv: látótávolság 
Mágiaellenállás: speciális 

A bárd, vagy akire rámondta a varázslatot, 
meg tudja különböztetni az illúziót a valóságtól, ha 
az E nagyobb a célpont varázslaténál. Pl.: egy bárd 
egy amorf szörnyeteget varázsol valaki elé. Ha az 
illetőn működik a Valóság felfedése, ugyanezt az 
amorf szörnyet fogja látni, de tudni fogja, hogy ez 
nem a valóság. A varázslattal a láthatatlanság is 
leleplezhető, az előzőekben ismertetett módon, ha a 
láthatatlanság nem hat az asztrál- vagy mentálsíkon. 



 
 
 
 
 

Bárdok mágiája 

10 

 
Villantás 
 
Mp: 1 
E: 1 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 10 láb/TSz 
Mágiaellenállás: - 

A bárd egy általa kijelölt helyen egy 
hirtelen villanást idézhet elő ezzel a varázslattal. 
Aki belenéz, az k6 körre megvakul a hirtelen 
fénytől. Természetesen ez a bárdra is vonatkozik, 
tehát vagy el kell fordulnia, vagy be kell hunynia 
egy pillanatra a szemét vagy rá is érvényes lesz a k6 
kör vakság. Természetesen nem csak egy emberre 
hat, hanem az összes jelenlévőre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dalmágia 
 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Gyógyítás dala 7 5 2 / Fp 1 perc lásd leírás 10 láb - 
Gyógyító ének 21 1 - 1 óra egyszeri 1 személy - 

 
Fénymágia 
 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Hajlított fény 10 1 - 5 szegmens 2 kör 12 láb - 
Képáthelyezés 6 1 - 3 szegmens 1 p/TSz 20 láb - 
Tolvajlámpás 3 1 - 2 szegmens 10 p/TSz a bárd - 
Valóság felfedése 12 2 2 5 szegmens 2 k/TSz látótáv spec. 
Villantás 1 1 - 1 szegmens egyszeri 10 l/TSz - 
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Kis Arkánum Litániái 
 

Állatészlelés 
Szféra: Élet, Természet 
Mp: 2 
E: 5 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: 30 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslás szinte teljesen megegyezik az 
Életérzékelés varázslattal, azzal a különbséggel, hogy 
csak állatok észlelésére alkalmas, növények és 
intelligens lények nem befolyásoljak a varázslat 
eredményét.  Csak Természetes állatok észlelésére 
alkalmas, a pap megérzi azt is, hogy az állatok milyen 
irányban vannak.    A manapontok többszörözésével 
az erősség többszörözhető, az Időtartam és a Hatótáv 
nem. 
 

Csúszó talaj 
Szféra: Természet, Halál 
Mp: 18 
E: 2 (6 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 kör/TSz 
Hatótáv: 30/10 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A paptól maximum 30 láb távolságra lévő 
pont 10 lábas körzetében a talaj csúszóssá válik. A 
karakterek minden egyes mozgással járó 
tevékenységének végrehajtásához a varázslat E-jenek 
megfelelő mínusszal sikeres Ügyességpróbát kell 
dobniuk, amelynek elvétése esetén elesnek.  Ha egy 
rohamozó lény alatt válik csúszóssá a talaj, akkor az 
mindenképpen elesik, és 2k6 Sp-t szenved el.  Ferde 
talaj csúszóssá tétele esetén +1-4 jár a varázslat E-
jéhez a talaj meredekségétől függően és sikertelen 
Ügyességpróba esetén, lefele kezd el csúszni a 
karakter. Ekkor a megálláshoz is Ügyességpróba 
szükséges. A tárgyak mindenképpen elkezdenek lefele 
csúszni, ennek sebessége szinten a meredekségtől 
függ. 
 

Éhség 
Szféra: Lélek 
Mp: 22 
E: 6 (3 Mp/2E) 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2 kör + 2 kör/TSz 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: Mentál 
 A varázslat áldozatara az Időtartam első 2 
köre alatt fokozatosan egyre nagyobb éhség tor, ami a 
2. kör letelte után mar szinte az őrületbe kergeti.  
Ekkortól minden elővigyázatosságát elveszti, szinte 
barmit meg lehet vele etetni.  Ha bizonyosan tud róla, 

hogy varázslat áldozata, akkor Akaraterőpróbára 
jogosult, a 2. körtől körönként -1 módosítóval.  Tehát 
pl. az 5. körben -3, a 8 körben -6 a módosító. 
 

Érzelemérzékelés 
Szféra: Lélek 
Mp: 5 
E: 5 (1 Mp/E) 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 10 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál 

E varázslat segítségével a pap képes lesz 
megtudni az áldozat egy bizonyos dolog iránti 
érzéseit, amennyiben az elveti Asztrális 
mágiaellenállását. A papnak a mágia végrehajtása alatt 
mindvégig a hatótávolságon belül, a Szent 
Szimbólumát kezében szorítva, koncentrálva kell 
bámulnia a kifürkészendő személyt. A varázslat során 
a pap egy bizonyos dologra koncentrál, mely lehet egy 
tárgy, személy, eszme vagy fogalom, így megismeri 
az ehhez kapcsolódó érzelmeket. 
 

Fehér Pajzs 
Szféra: Természet, Élet 
Mp: 30 
E: 3 (5Mp / E) 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 perc/TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

Két hatása van, melyek egyszerre 
jelentkeznek a varázslat alanyán. 
1. Az alanyt ért minden elemi és villámmágia alapú 
varázslat az E-nek megfelelő erősséggel csökken. 
2. Az alany a fenti varázslatokat csak az említett 
erőcsökkenéssel tudja alkalmazni. 
 Pl.: Egy varázsló 10 E-s elemi Erő csóvát hoz 
létre, de 5 E-s fehér pajzs van rámondva. Csak 5E-s 
csóva jön létre, de 10 Mp-ba került. Ugyanakkor a 
varázslót ért hasonló támadás ereje is csökken. 
 

Fekete Pajzs 
Szféra: Élet 
Mp: 40 
E: 5 (5Mp / E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc/TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat a következők ellen véd: 
boszorkánymesteri átkok, rontások, nekromancia, 
boszorkány átkok, Halál szférájú papvarázslatok, 
varázslói nekromancia, valamint a méregmágia ellen. 
Ha a felsorolt varázslatok ellen Mágiaellenállás van, 
azt növeli erősségének megfelelően. Ha 
egészségpróba: 5E-kent ad +1-et. A papnak a 
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varázslás befejeztével három kör áll a rendelkezésére, 
hogy megérintse a kívánt személyt. Az érintésnek a 
szent szimbólummal kell megtörténni. A három kör 
elteltével a manapontok elvesznek, de a varázslat nem 
jön létre. Ha megérinteni kívánt személy ellenkezik 
sikeres támadó dobás szükséges. Fontos tudni, hogy a 
varázslat a legelső megérintett személyen jön létre, 
függetlenül a pap akaratától, legyen az az érintés akár 
a véletlen műve. 
 

Folyondár 
Szféra: Természet 
Mp: 17 
E: 20 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 3 kör / TSz 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A Természet Szféra e varázslata is a 
látványosan alkalmazhatóak közé tartozik, de ehhez 
szükséges, hogy a hatótávon belül legyen valamilyen 
növényi Élet, ami akar egy erdő, mező, sziklás 
területen néhány moha vagy fűcsomó, vagy akár egy 
szobában lévő szobanövény is lehet. A mágia hatására 
a kijelölt növény hihetetlen, szemmel látható 
gyorsasággal kezd el természetellenes szárakat, ágakat 
növeszteni, megpróbálva minél fürgébben körbefonni 
áldozatát. A pap e mágiával maximum szintenként egy 
növényt szabadíthat rá max. szintenként egy áldozatra 
(egy növény csak egy áldozatra tekeredhet rá). A 
növény eredeti nagyságától függően 1-6 kör szükséges 
ahhoz, hogy az áldozato(ka)t teljesen befonja. Ezalatt 
az áldozat (ha észrevette) megpróbálhat kimenekülni a 
hatótérből (5 láb), vagy elkezdi csapkodni a szárakat. 
A kiszámíthatatlan mozgás miatt a szárak VÉ-je 50, de 
mivel nem érzik a fájdalmat (Fp: nincs), ezért csak 
túlütéssel sebezhetőek (ÉP vagy Stp: 20). Az elkapott 
áldozat két dolgot tehet: vagy harcol tovább helyhez 
kötve, vagy megpróbál kiszabadulni. Utóbbi esetben 
körönként Erőpróbát tehet (miközben nem harcolhat 
és az alap VÉ-je is 30-cal, csökken), amely sikere 
esetén kiszabadul (ahány növény fogja körbe, annyi 
Erőpróba szükséges). Amennyiben az áldozat 
rendelkezik kötelékből szabadulás képzettséggel, 
használata megkönnyítheti a dolgát. Alapfok esetén, 
ha úgy akarja, az Erőpróba helyett választhatja az 
Ügyességpróbát (ugyanolyan feltételekkel, mint az 
Erőpróbánál). Ha képzettsége mesterfokú, ezen 
túlmenően már nem kell erre koncentrálnia, ezt harc 
közben is teheti. Az Időtartam lejárta után a 
természetellenesen kinőtt szárak és ágak néhány 
percen belül elszáradnak és elrohadnak. A varázslat 
erőssége 5 Mp-onként növelhető, minden egyes 
további E után az Erőpróbát (vagy Ügyességpróbát) 
ugyanannyi negatív módosítóval kell tenni, a növény 
Ép-je pedig kettesével nő. 
 

Forgószél 
Szféra: Természet, Élet 
Mp: 8 
E: 1 (6 Mp/E) 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 2 kör/Tsz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A pap által megérintett lény (vagy maga a 
pap) körül egy kisebb forgószél alakul ki, amely 
jelentős védelmet ad a célzófegyverek lövéseivel 
szemben, de ugyanakkor csökkenti célzó képességét. 
A varázslat minden E-je 15-el növeli a VÉ-t és 15-el, 
csökkenti a CÉ-t.  Fúvócsővel már 1E esetén is 
lehetetlen el találni a varázslat alanyát és ő sem tud 
vele célba találni. 

 
Fűbéklyó 

Szféra: Természet 
Mp: 12 
E: 1 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam:  1 kör / TSz 
Hatótáv: 20/60 láb 
Mágiaellenállás: Erő v. Ügyesség v. Ugrás próba 
 A varázslat egy élőlényre mondható, aki a 
varázslat pillanatában nem lehet 20 lábnál távolabb a 
paptól.  Ettől kezdve a varázslat Időtartama alatt, ha a 
varázslat áldozata fűre lép, az hihetetlen gyorsan 
elkezd nőni és megpróbál a lábára tekeredni, 
megbéklyózva őt.  Ez ellen az áldozat védekezhet, 
ennek módjától függően választhat az Erő, Ügyesség 
vagy az Ugrás próba közül. Sikeres próba esetén 
kiszabadul, de amíg füvön áll, körönként meg kell 
ismételni. Sikertelen próba esetén a következő körben 
próbálkozhat újra, de minden egyes sikertelen próba -
1-et ad képesség, - 10-et képzettségpróba esetén.  A 
varázslat minden egyes további E-je szinten 1-el 
(Ugrás esetén 10-el) csökkenti a próba esélyét.  Az 
Mp-k többszörözésével az Időtartam is 
többszörözhető. Ha az áldozat 60 lábnál távolabb 
kerül a paptól, akkor megszűnik a varázslat. 
 

Időjóslás 
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Szféra: Természet 
Mp: 4 
E: 1 (2 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 perc 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: - 

Egy napra előre kb. a pap meg tudja állapítani 
az időjárás jelleget. Alap erősítés esetén ez 30 % , 
minden további E +10 %-ot ad, a próbadobást pedig a 
KM előtt kell megtenni. 
 

Intelligens (Lélekkel bíró) lények érzékelése 
Szféra: Élet, Lélek 
Mp: 10 
E: 5 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: 30 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat szinte teljesen megegyezik az 
Életérzékelés varázslattal, a különbség csak annyi, 
hogy kizárólag intelligens lények érzékelhetőek általa. 
A pap megérzi a lények hozza viszonyított irányát, és 
hozzávetőlegesen az intelligenciájukat is (állati, 
alacsony, átlagos, magas, lásd Bestiarium). A 
manapontok többszörözésével az erősség 
többszörözhető, az Időtartam és a Hatótáv nem. 
 

Isteni roham 
 
Szféra: Halál 
Mp: 10 
E: 1 (1 Mp / 1 E) 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egy támadás 
Hatótáv: pap 
Mágiaellenállás: - 
 A pap varázslatával istene segítséget kéri 
egy mindent elsöprő támadás erejéig. A támadás során 
a pap hangosan elkiáltja istene nevét (ennyi a 
varázslat) s ennek hatására TÉ-je a varázslat E-jével, 
no.   Közelharcban és fegyverdobásnál alkalmazható, 
célzásnál nem. 
 

Isteni védelem 
Szféra: Élet 
Mp: 6 
E: 1 (1 Mp / E) 
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 kör / 2 TSz 
Hatótáv: pap 
Mágiaellenállás: - 
 A pap istene segítséget kéri a harcban, 
hogy védelmezze őt (..., védelmezz!  szavakkal, ... 
helyére istene neve értendő).  A pap VÉ-je a varázslat 
E-jével no, közelharcban, fegyverdobással és célzó 

fegyverekkel szemben is. 

 
Jellemérzékelés 

Szféra: Lélek 
Mp: 10 
E: 3 (1 Mp / E) 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál 
 A varázslat segítségével a pap 
megtudhatja egy - a Hatótávon belül tartózkodó - lény 
jellemet, ha az elvetette asztrális mágiaellenállását. (A 
M. A. G. U. S. -beli jellem-érzékelés átnevezve 
Jellemkeresésnek). 
 

Kísértetkéz 
Szféra: Halál 
Típus: Nekromancia 
Mp: 20 + 5/Áldozat 
E: a pap tapasztalati szintje 
Varázslás ideje: 2 szegmens + 1 szegmens/áldozat 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: Gyorsaságpróba -E módosítóval 
 A varázslathoz szükség van egy halott 
kezére (bármilyen állapotban, csak felismerhető 
legyen, hogy mi is az).  A varázslás alatt a pap egyik 
kezében a kezet, másikban szent szimbólumát tartja, s 
a 2 szegmenses nyitó szavak után a kézzel rámutat a 
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varázslat áldozataira (1 szegmens alatt egyre).  Az 
áldozatok előtt egy kísértetkéz jelenik meg, 
“végigsimít” rajtuk, amelynek következtében 1k6 Ép 
és az ennek megfelelő Fp vesztés áll elő. SFE nincs 
ellene, ez a kéz Életerőt szív. A sebzés 10 Mp 
befektetésével k6 Ép-vel növelhető. Az áldozatoknak 
a varázslat erősségének megfelelő negatív 
módosítóval gyorsaságpróbára van lehetőségük (de 
csak akkor, ha tudjak, hogy veszélyben vannak), 
amelynek sikere esetén el tudtak hajolni a kéz elől 
(elfek, félelfeknek nincs külön módosító). 
 

Láthatatlanság észlelése 
Szféra: Élet, Természet 
Mp: 15 
E: 1 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 2 kör/TSz 
Hatótáv: 12 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A pap (de csak ő) látja mindazokat a 
láthatatlanná tett dolgokat (tárgy, személy), amelyeken 
a láthatatlanság E-je kisebb a Láthatatlanság észlelése 
E-jénél. A varázslat az összes láthatatlanság-varázsra 
működik.  Bárd esetén a Láthatatlanság mellett a 
Tárgy Láthatatlanság, Üresség varázslatokat is teljesen 
semlegesíti. Fantomnál a bárd is, Bűvharcnál pedig a 
valódi fegyverforgató keze (i) is láthatóak maradnak. 

 
Oltalmazó bosszú 

Szféra: Lélek 
Mp: 30 
E: 20 
Varázslás ideje: 10 perc 
Időtartam: 1 nap 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

Ezt általában Uwel hitűek szokták használni, 
hogy istenük megsegítse őket küldetésükben, és meg 
ne inogjanak a bosszú beteljesítése során. A varázslat 
eltorzítja gondolkodásukat, és főleg a bosszúra engedi 
őket koncentrálni, de úgy, hogy közben ne zavarja 
meg elméjüket, és a bosszúhadjáratukban fölösleges 
vérengzés és ártatlanok halála ne történhessen meg. A 

varázslat időtartama alatt a Mentális síkon egy acélfal 
jelenik az eltökéltség jeleként, és az Asztrális síkon 
tűzfal, mely az égető bosszúról tesz tanúbizonyságot. 
Ez idő alatt istene áldásában részesülnek KÉ:+5, 
TÉ:+10. Asztrális és Mentális TME-hez pedig a 
szintjük adódik hozzá. A varázslat létrehozására 
legtöbbször csak Uwel ad engedélyt, a Pyarroni 
panteon papjainak 90 % eséllyel sikerül, más panteon 
tagjainak 60 %-ban, de ha az isten halál jellemű, akkor 
90 % van rá. A varázslat csak jogos bosszú esetén 
használható, jogtalan bosszú, és vérengzés esetén az 
Mp elvész (esetleg az isten büntetéssel sújtja). A 
varázslatnál egy fegyverre, varázslási eszközre kell 
koncentrálni, mely a bosszú eszköze lesz, erre 
vonatkozik az áldás, és elvesztése esetén a varázslat 
megszűnik. 
 

Parancs állatoknak 
Szféra: Természet 
Mp: 20 
E: 5 (3 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 óra /TSz 
Hatótáv: érintés, lásd alább 
Mágiaellenállás: Mentál 

A mágia csak egy állatra működik, melynek 
mentálisan tud parancsolni. Az állat az érintés után 
lehet több mérföldre is a paptól. Az állat ösztöne 
megmarad, és ha az ezekkel ellenkező parancsot kap, 
vagy képtelen rá, akkor a varázslat megszakad. 
 

Süketség 
Szféra: Lélek 
Mp: 24 
E: 6 (2 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: Mentál 
 A papnak rá kell mutatnia áldozatara és 
úgy kimondani a varázslat szavait. Az áldozat az 
Időtartam idejére teljes mertekben megsüketül, így 
többek között nem hat rá a hangmágia sem.  Ha a pap 
meg tudja érinteni áldozatát (sikeres pusztakezes 
támadás), akkor tapasztalati szintenként +2 E a 
varázslat erősítésére. 
 

Szomjúság 
Szféra: Lélek 
Mp: 16 
E: 6 (3 Mp/2E) 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2 kör + 2 kör / TSz 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: Mentál 
 A varázslat áldozatara az Időtartam első 2 
köre alatt fokozatosan egyre nagyobb szomjúság tor, 
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ami a 2. kör letelte után mar szinte az őrületbe kergeti. 
Ekkortól minden elővigyázatosságát elveszti, szinte 
barmit meg lehet vele itatni.  Ha bizonyosan tud róla, 
hogy varázslat áldozata, akkor Akaraterőpróbára 
jogosult, a 2. körtől körönként -1 módosítóval.  Tehát 
pl. az 5. körben -3, a 8 körben -6 a módosító. 
 

Testi áldás 
Szféra: Természet 
Mp: 16 
E: TSz (10 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 kör/TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A pap egy Áldás vagy Szertartás által 
felszentelt lénynek egy testi képességet képes 
megnövelni istene hatalma által, ez lehet Erő, 
Állóképesség Gyorsaság, Ügyesség, Szépség vagy 
Akaraterő; ezt az E nagyságával növeli. Itt az ÉP és az 
FP maximális érték fölé is növekedhet.  
Lehet Ép-t növelni, itt  20 Mp/E, ill. Fp-t is, ekkor 5 
Mp/E. 
 

Túlvilági lények észlelése 
Szféra: Élet, Halál 
Mp: 12 
E: 5 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: 30 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat nagy részben megegyezik az 
Életérzékelés varázslattal, de ezzel a varázslattal 
kizárólag túlvilági lények érzékelhetőek.  A pap 
megtudja a lények hozza viszonyított irányát és 
necrografiai osztály-besorolásukat. A manapontok 
többszörözésével az erősség többszörözhető, az 
Időtartam és a Hatótáv nem. 
 

Ugrálás 
Szféra: Természet 
Mp: 15 
E: 1 (10Mp / E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam 1 kör/2 TSz 
Hatótáv: 5m / E  
Mágiaellenállás: - 

1. A pap a lépései irányában ugrik teret az a 
mágia erősítéseként 0 - E méterig. A pap képes 
megadni a lépése irányát. KÉ-re nem kap bónuszt, de 
+20 VÉ +10 TÉ. 

2. A pap véletlenszerűen ugrál minden 
körben egy véletlenszerű irányba, és véletlenszerű 
távolságra. 

1 2 3 4 5 6 
Előre Hátra Balra Jobbra Fel Választ-

hatsz 
KÉ +10, VÉ +40, TÉ -20 
 

Vakság 
Szféra: Lélek 
Mp: 28 
E: 6 (3 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: Mentál 
 A papnak rá kell mutatnia áldozatara és 
úgy elmondania a varázslat szavait.  A varázslat 
hatására az áldozat az Időtartam idejére teljes 
mertekben megvakul, ez érvényes infra-, ultra- és 
abszolút látásra is. Ha a pap meg tudja érinteni 
áldozatát (sikeres pusztakezes támadás), az 
tapasztalati szintenként +2 E-t jelent a varázslat 
erősítésére. 
 

Vámpírérintés 
Szféra: Halál 
Típus: Nekromancia 
Mp: 25 
E: 1 (12 Mp/E) 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 kör /2 TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat végrehajtása után az Időtartam 
lejártáig a pap kézével Életerőt szívhat. Ehhez meg 
kell érintenie áldozatát (ellenkezés esetén sikeres 
Támadó Dobás ökölharcban) és ekkor az erősítésnek 
megfelelő mennyiségű Ép-t szívhat az áldozatokból, 
akik az ennek megfelelő kétszeres mennyiségű Fp-t is 
elvesztik. A pap 1 elszívott Ép-ből 1 Ép-t, illetve 4 Fp-
t gyógyíthat magán. Körönként maximum két 
alkalommal lehet Életerőt szívni. 
 

Védekezés állatoktól 
Szféra: Természet 
Mp: 5 
E: 1 (2Mp / E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 10 perc / TSz 
Hatótáv: 1 láb sugarú kör 
Mágiaellenállás: - 

A mágia csak előre meghatározott állatokra 
vonatkozik, melyeknek meg kell adni a fajtáját (1 faj 
szintenként). Ez egy körrel növeli meg a varázslás 
idejét. Csak azok az állatok tudnak behatolni a 
területre, melyeknek az Ép-je meghaladja az erősítést. 
Ez arra a lényre Varázslási. helyre, tárgyra működik, 
melyet megérintett a pap a szent szimbólumával. Ez a 
varázslat kitűnően működik élősködők és rágcsálók 
távoltartására. Hátránya: ha a hatótávban a varázslás 
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elejénél megtalálhatóak ezek a lények, akkor nem hat 
rájuk a mágia. 
 

Kis Arkánum Rituáléi 
 

Állatkeresés 
Szféra: Természet 
Mp: 18 
E: Tsz 
Varázslás ideje: 7 kör 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 5 km/Tsz 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslattal a pap egy állatot kereshet 
meg a többi keresővarázslathoz hasonlóan. Egy 
bizonyos állat megkereséséhez annak ismerete 
szükséges, vagyis legalább 3 napot az állattal kellett 
töltenie a papnak ahhoz, hogy a megfelelő mertekben 
megismerhesse. 
 

Bénító penge 
Szféra: Halál 
Mp: 30 
E: 4 (10 Mp/E) 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: pap 
Mágiaellenállás: Méregellenállás 
 A rituálé végen a pap kezében egy 
egykezes kard (a pap határozza meg pontos típusát, de 
mindenképpen egykezes szúró / vágófegyvernek kell 
lennie), amelynek harcértékeire a következő 
módosítók érvényesek: +15 KE, +15 TE, -20 VE. Ha a 
fegyverrel sikerül legalább egy Fp sebzést bevinni az 
ellenfélnek, akkor az a varázslat E-jenek megfelelő 
méreg ellen dob Méregellenállást. Ha megvan, semmi 
sem történik, de ha sikertelen, akkor a következő 
hatások érvényesülnek: a méreg k10 szegmensen belül 
hat és k6*10 percre lebénítja az ellenfelet. 
 

Esőtől védő aura 
Szféra: Természet 
Mp: 2 
E: 1 

Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: 10 perc / Tsz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
        A időtartam alatt nem fog a papra vagy a 
megérintett személyre eső esni, és nem hatnak rá az 
időjárás káros hatásai (pl.: nem fog csontig átfagyni).  
A varázslat időtartama az Mp-k duplázásával 
kétszerezhető meg. Megjegyzendő, hogy igazán 
veszélyes viharok esetén (amelyek sérüléseket 
okozhatnak, mint például a jégeső), jobb fedezéket 
keresni, mert a varázslat ilyen esetben nem ad 
védelmet. 
 

Élet őrzése 
Szféra: Élet 
Mp: 10 Mp 
E: 2 (10MP/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

Akit a pap megérint szent szimbólumával, azt 
a pap istene megvédi az életerő-szívó mágiától, úgy, 
hogy az erősítés felfogja azt. Ilyenkor legtöbbször 
kötelessége a papnak az áldozaton esett károkat 
megbosszulni. A varázslat hátránya, hogy a 
gyógyítást, és az Összetartozás - életerővel is 
akadályozza. 
 

Élőhalott feloldása 
Szféra: Halál, Élet 
Mp: 20 
E: 5 (5Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 12 láb 
Mágiaellenállás: lény Ép-je 

A pap felmutatja a szimbólumát, és istene 
hatalmával a megidézett élőhalottat irányító, vagy 
fogvatartó mágiát feloldja. Minden esetben a varázslat 
erősségének meg kell haladnia a lény Ép-inek a 
számát. A lény aztán eldöntheti, hogy mit cselekedik, 
azonban legtöbbször visszatér pihenni. Az olyan 
lénynek, melynek nincs Ép-je, annak a necrografiai 
osztályának a hatszorosát kell számolni. És amelynek 
meg osztálya sincsen, annak 20+k10. 
 

Feldühítés 
Szféra: Lélek 
Mp: 12 
E: 6 (1 Mp/E) 
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 4 kör/TSz 
Hatótáv: 12 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál 
 A pap ezzel a varázslattal a legnyugodtabb 
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lényt is olyan mertekben feldühítheti, hogy az a 
legkisebb, vélt vagy szándékos támadó mozdulatra, 
sértésre fegyvert ragad (mágiahasználó varázsol). A 
papnak elég halkan elmormolnia a varázslatot a hatás 
elérése érdekében. 
 

Földfal 
Szféra: Természet 
Mp: 4 
E: 1 (4Mp/E) 
Varázslás ideje: 5 
Időtartam: 1 kör / Tsz 
Hatótáv: 10 láb, 1m2 /E és 10 cm szélesség /E 
Mágiaellenállás: - 

A pap előtt egy földfal jelenik meg, amely 
felfogja az ellene irányuló támadásokat. Erősítéseként 
10 STP-je lesz a falnak. 
 

Időmeghatározás 
Szféra: Természet, Lélek 
Mp: 8 
E: 5 (2 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: - 
 A pap a varázslat segítségével megtudja a 
pontos dátumot (mindig az adott tájegységre jellemző 
dátumot, azaz Toronban a Kyr Időszámítás szerint!) és 
percre pontosan az időt is. Erre erősítésszer 10 % 
esélye van. 
 

Isteni jel 
Szféra: Lélek 
Mp: 50 
E: 2 * Tsz (10Mp/E) 
Varázslás ideje: 10 perc 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: 100 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál 

A pap kér istenétől egy jelet a hívők számára, 
hogy lélekben megerősödjenek. A pap szintje * 2 
ember látja a jelet. A jelet a KM találja ki. Aki látja a 
jelet, és nem dobja meg az Asztrálpróbáját, azt annyira 
lenyűgözi a pap istenének a hatalma, hogy megszállott 
hívévé válik az egyházának. Ha a pap téríteni akar 
ezzel a varázslattal, akkor szintenként 5 emberre hat 
(ha nem dobja meg az Asztrálját, akkor hívővé válik. 
Ha az illető fanatikus híve egy másik istennek vagy 
pap, akkor, ha nem dobja meg az Asztrálját, érzi az 
isteni hatalmat (ha a térítő pap akarja, akkor az 3 E-
ként k6 Fp-t veszíthet). Az Időtartam a varázslat 
felhasználásától függően lehet 1-2 másodperc, és 
elnyúlhat 20 percig is (pl.: térítés). 
 

Kapcsolat állattal 
Szféra: Természet, Lélek 

Mp: 15  
E: 1 (4Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc / TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: mentális 

A varázslat hatására a pap képessé válik 
érzékelni egy megérintett állat gondolatait, vagy egy 
érzékszervét használhatja, láthat a szemen, hallhat a 
fülen keresztül, szagolhat stb. Ezt a varázslat elején 
kell kijelölnie. Automatikusan átveszi az érzékelést, 
melyet csak egy gondolati paranccsal tud 
megszüntetni (sikeres Akaraterőpróba). Ez már sok 
papot sodort veszélybe, mikor hirtelen egy kutya 
gondolatait vette át, és ő is (teste gyarlóságaival 
szembe) megpróbálta végrehajtani azokat. Ezt a 
varázslatot humanoidokra is lehet alkalmazni, ilyenkor 
az illetőnek van joga mentális Mágiaellenállás-re. 
érintés után az állat elmehet, a kapcsolat azonban 
fennmarad. 
 

Kipréselés 
Szféra: Halál 
Mp: 63 
E: pap szintje 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat elmondása után 6 kör áll a pap 
rendelkezésére, hogy megérintse áldozatát (ellenkezés 
esetén sikeres támadó dobás).  Az érintéstől kezdve az 
áldozat azt érzékeli, hogy minden oldalról kezd 
összenyomódni. Ez az első 2 körben inkább csak 
kellemetlen, de a harmadik körtől mar igencsak 
fájdalmas. A 3. körben k6, a 4.-ben 2k6, az 5.-ben 
3k6, stb. Sp-t veszít, ami Ép-be is átcsúszhat és SFE 
csak merev páncélra van.   A 8. körtől egyesével 
növekedve mar mindenképpen Ép-t is veszít (8. kör: 1 
Ép, 9. kör: 2 Ép, stb.). Az Időtartam lejártával a 
préselés befejeződik, ha meg el a “szerencsés” áldozat. 
 

Kommunikáció állatokkal 
Szféra: Lélek, Természet 
Mp: 14 (többszörözés) 
E: 5 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc / TSz 
Hatótáv: 5 láb 
Mágiaellenállás: -(Mentál, ha van rajta statikus pajzs) 

Ez a mágia a "Kommunikáció növényekkel” 
nevű varázslat továbbfejlesztett változata, ugyanis az 
állatok már rendelkeznek fejletlen Mentáltesttel és 
aránylag kifejlett Asztráltesttel, így már egy fokkal 
kiterjedtebb lehet velük a kommunikáció. A rituálé 
során az állat a saját módján "kommunikál” (ugat, 
nyerít, károg stb.) és a pap is bármilyen nyelven 
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beszelhet, csak az a lényeg, hogy halljak egymást. A 
közölt információ tulajdonkeppen "lefordítódik" a 
másik fel szamara. A "beszélgetés" 
információtartalma az állat intelligenciájától függ, így 
túl bonyolult dolgokat, következtetéseket nem 
tudhatunk meg tőle. A varázslattal szintenként egy 
állattal lehet kommunikálni. 
 

Kommunikáció lényekkel 
Szféra: Lélek, Természet 
Mp: 25 
E: 10 (1 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc / TSz 
Hatótáv: 5 láb 
Mágiaellenállás: Mentál 
 A ”Kommunikáció - növényekkel” és a 
”Kommunikáció - állatokkal" nevű varázslatokhoz 
hasonlóan e mágia segítségével az intelligenciával 
rendelkező lényekkel (azaz amelyeknek már kifejlett 
Asztrál- és Mentáltestük van) is lehetséges a 
kommunikáció, amely a lény intelligenciájától 
függően már egész sokrétű lehet. A rituálé egyébiránt 
minden szeMpontból ugyanúgy működik, mint a  
"Kommunikáció - állatokkal"  nevű varázslat, azaz 
mindkét fel a saját nyelven beszel, a másik pedig 
(mialatt hallja a szamara érthetetlen szöveget is) mégis 
teljesen megérti a hallottakat. Megjegyzendő, hogy 
természetesen nem csak "szörnyekre", hanem idegen 
nyelven beszelő személyekre is alkalmazható a 
varázslat (ha elvetette Mentális mágiaellenállását). A 
varázslattal szintenként egy lénnyel lehet 
kommunikálni. 
 

Kommunikáció növényekkel 
Szféra: Lélek, Természet 
Mp: 4 
E: 1 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc / TSz 
Hatótáv: 5 láb 
Mágiaellenállás: - 

A papmágia ezen tagja segítségével az 
alkalmazó asztrális kapcsolatba lephet a növényekkel. 
Mivel a növényeknek meg nincs Mentáltestük, és az 
Asztráltestük is meg elég fejletlen, így a 
kommunikáció meglehetősen alacsony fokon 
(érzelmek átadásával) zajlik, így a közelmúlt 
eseményeiről inkább csak érzelmi szinten 
szerezhetünk tudomást. A varázslattal szintenként egy 
növénnyel lehet kommunikálni. 
 

Megnyugtatás 
Szféra: Lélek 
Mp: 6 
E: 6 (1 Mp/E) 
Varázslás ideje: 2 kör 

Időtartam: végleges 
Hatótáv: 12 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál 
 A pap egy felingerelt, agresszív lényt 
nyugtathat meg e varázslat segítségével. A varázslatot 
énekelnie kell, oly módon, hogy az "áldozat" hallja.  
Sikertelen asztrális mágiaellenállás esetén 2 kör 
múltán megnyugszik, de csak akkor, ha a varázslat 
alatt senki sem viselkedik támadólag vele szemben. 

 
Megszállottá változtatás 

Szféra: Halál, Lélek 
Mp: 50 
E: 10 (8 Mp/E) 
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 10 nap 
Hatótáv: 10 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál 

A varázslat hatására egy kóbor Lélek költözik 
az áldozat testébe, amely kényszeríti arra, hogy egy 
beteges hajlammal végezzen el egy bizonyos feladatot. 
Hasonlóan, mint a Megszállott a Bestiárumban. Ez a 
feladat nem lehet öngyilkosság, de például lehet 
valami kutatása, valami iránti vágyódás stb. A 
varázslat lejárta után, az illető Akaraterő próbára 
jogosul, különben megszállott marad. Ha JK volt, 
akkor csak megkötésekkel maradhat JK. Olykor egy-
egy feladat végrehajtására szokták ezzel rávenni az 
embereket a papok. Ezt csak ritkán alkalmazzák Élet 
jellemű papok. 
 

Növénykeresés 
Szféra: Természet 
Mp: 14 
E: Tsz 
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 7 km/Tsz 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslattal a pap a Tárgykereséshez 
hasonlóan egy növényt kereshet meg.  Ez lehet egy 
bizonyos növény is, de csak akkor, ha a pap saját 
szemével látta mar és jól le tudja írni, lehetőleg a 
környezetével együtt is. Herbalizmusban jártas papok 
számára kincs ez a varázslat. 
 

Növénykeresés 
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Szféra: Természet 
Mp: 14 
E: Tsz 
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 7 km/Tsz 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslattal a pap a Tárgykereséshez 
hasonlóan egy növényt kereshet meg.  Ez lehet egy 
bizonyos növény is, de csak akkor, ha a pap saját 
szemével látta mar és jól le tudja írni, lehetőleg a 
környezetével együtt is. Herbalizmusban jártas papok 
számára kincs ez a varázslat. 
 

Örökké égő tuskó 
Szféra: Természet 
Mp: 16 
E: Tsz 
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A pap által megérintett, szintenként 
maximum 10 liter űrtartalmú - nem mágikus - 
fadarabok ^“kis” túlzással örökké égnek.  Vagy az 
égési Időtartam vagy a hő és fényfejlesztés szorzódik 
a pap tapasztalati szintjével. 
 

Repülés 
Szféra: Természet 
Mp: 40 
E: 5 
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 5 perc / TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

Ezen varázslat lehetővé teszi, hogy a pap 
(vagy más) a gravitációt meghazudtolva repüljön. A 
pap tulajdonképpen egy (saját maga által) megáldott 
(Áldás) vagy felszentelt (Szertartás) tárgyat bűvöl 
meg, mely legtöbbször a Szent Szimbóluma 
(közönséges vagy más által "előkészített" tárgyon nem 
jön létre a varázs! ). A rituálé során a tárgyat az alany 
markába helyezi és összezárja azt. Ettől kezdve abban 
a kézben mást nem lehet fogni addig, amíg el nem 
engedi a tárgyat, de ha ez megtörténik, a mágiának 
vége szakad. A használó a tárgyat fogó kezével 
irányíthatja repülését. Ez számára ösztönös cselekedet, 
azaz elég csak arra gondolnia, hogy hova repüljön, 
közben akár harcolhat, varázsolhat vagy Pszit 
használhat. A maximális sebessége egy rohanó 
emberével vetekszik (kb. 30 km/h), így akár 
rohamozhat is. Szintenként 10 kg súlyt vihet magával. 
 

Szent vonal 
Szféra: Lélek 
Mp: 15 

E: 1, speciális (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: max. 20 láb vonal 
Mágiaellenállás: -  

Egy mágikus vonal alakul ki két azonos 
vallású pap között, amikor mindkettő elsüti ezt a 
varázslatot. Aki áthalad ezen a vonalon, azt, ha nem a 
papok istenét hiszi, isteni csapás érheti. 1 Ép-t veszít 
el vagy k6 Fp-t az erősítéstől függően. Időtartama a 
legmagasabb rangú pap szintje * 1 kör. Az erősítését 
pedig a legalacsonyabb szintű pap határozza meg. 
Minimum 2 papnak kell hozzá lennie.  
 

Tárgyak belső roncsolása 
Szféra: Természet, Halál 
Mp: 10 
E: 1 (3 Mp/E) 
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat alatt megérintett nem mágikus 
tárgy külső változás nélkül veszít STP-jéből. Az STP 
vesztes mértéke nagyban függ attól, hogy a varázslat 
használója Kis v.  Nagy Arkánumként alkalmazza a 
varázslatot (paplovagok Kis, papok Nagy 
Arkánumként, stb.): 
Kis Arkánum: a varázslat E-je * a pap Tapasztalati 
Szintje/2 
Nagy Arkánum: a varázslat E-je* a pap Tapasztalati 
Szintje 
Ha a tárgy elveszti összes STP-jét, akkor is látszólag 
teljesen Épp, de ha valaki/valami hozzáér, egy 
szempillantás alatt szétporlad. 
 

Tárgyak megerősítése 
Szféra: Természet, Élet 
Mp: 8 
E: 1 (2 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat alatt megérintett nem mágikus 
tárgy STP-je növelhető. Az STP növekedés mértéke 
nagyban függ attól, hogy a varázslat használója Kis v. 
Nagy Arkánumként alkalmazza a varázslatot 
(paplovagok Kis, papok Nagy Arkánumként, stb.):  
Kis Arkánum: a varázslat E-je * a pap Tapasztalati 
Szintje/2 
Nagy Arkánum: a varázslat E-je* a pap Tapasztalati 
Szintje 
Többszöri varázslás hatására az STP növekedés 
összeadódik, de a növelés felső határa az eredeti STP 
hatszorosa. 
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Tárgyak roncsolása 
Szféra: Természet, Halál 
Mp: 8 
E: 1 (2 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat alatt megérintett nem mágikus 
tárgy jól látható módon veszít STP-jéből (repedések 
futnak végig rajta, elrongyolódik, körhad, stb.). Az 
STP vesztes mértéke nagyban függ attól, hogy a 
varázslat használója Kis v. Nagy Arkánumként 
alkalmazza a varázslatot (paplovagok Kis, papok 
Nagy Arkánumként, stb.): 
Kis Arkánum: a varázslat E-je * a pap Tapasztalati 
Szintje/2 
Nagy Arkánum: a varázslat E-je* a pap Tapasztalati 
Szintje 
Ha a tárgy elveszti összes STP-jét, akkor szétporlad. 

 
Tárgykeresés 

Szféra: Természet 
Mp: 10 
E: Tsz 
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 10 km/Tsz 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat segítségével a pap megtudja a 
keresett tárgy irányát és távolságát, ha az a Hatótávon 
belül található. Ha általánosan keres egy tárgyat (pl. 
egy fáklyát), akkor a legközelebbiről kap információt.  
Vigyázat, egy bizonyos tárgy keresése annak nagyon 
pontos ismeretében lehetséges, különben könnyen 
előfordulhat, hogy egy ahhoz hasonló, de meg sem a 
megtalálni kívánt tárgyat találja meg a varázslat. 
Mágikus tárgyakra is működik. 
 

Térfordítás 
Szféra: Természet  
Mp: 10 
E: 1 (10 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 s 
Időtartam: 1 kör / 2 TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A varázslat megfordítja az irányát a varázslat 
alanya ellen ható fizikai hatású mágiáknak, melyek 
maximális ereje megegyezik a varázslat erejével.  
 

Tulajdonság átvétele állattól 
Szféra: Természet  
Mp: 20 
E: 1 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 óra / TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás:  - 

A pap által megérintett állattól lemásolhatja 
szervezete annak egyik tulajdonságát, mint például 
látás, hallás, támadás, mérgezés, stb. A papnak 
egészségpróbát kell tennie, ha nem dobja meg, akkor 
szervezete az átállás során a vétés mértékében Ép-t 
veszít. 
Opcionális: Az emberi testben a leutánzott testrész 
vagy szerv, a varázslat elrontásától függetlenül elkezdi 
működését, ezáltal, ha pl. a sólyom szemét veszi fel, 
akkor lehet, hogy megvakul az időtartam idejéig, ha 
skorpió mérgét veszi át, akkor megmérgeződik (csak 
egyszer kell mentdobást tennie), a többit találja ki a 
KM). 
 

Tűzfal 
Szféra: Természet 
Mp: 8 
E: 1 (6 Mp/E) 
Varázslás ideje: 5 
Időtartam: 1 kör / Tsz 
Hatótáv: 10m, 1 m2 /E és 10 cm szélesség /E 
Mágiaellenállás: Ügyességpróba 

A pap tűzpajzsot vagy tűzfalat kérhet 
segítségként istenétől, amely előtte jelenik meg. Aki a 
tűzön áthalad k6 sebzést szenved el. 
 

Vízaura 
Szféra: Természet 
Mp: 6 
E: 1 (6Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 
Időtartam: 1 kör/TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

Akit a pap megérint, annak a bőrétől 
kiindulva, majd a személyes aurája körül kialakul egy 
vízaura, amely megvédi őt a sav típusú támadásoktól, 
és a mérgektől. Ezt a varázslatot a Savfelhő nevű 
boszorkánymesteri varázslat ellen lehet a 
leghatásosabban alkalmazni. Az erősítést minden 
kockadobásnál le lehet vonni. Ha olyan a sav, aminél 
nem dobnak sebzést, akkor erősítésszer 3 % vonódik 
le a sebzésből. Méreg esetén a fegyver-, ill. 
kontaktmérgek szintjét az E mértékében csökkenti. 
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Nagy Arkánum Litániái 
 

Agyrobbantás 
Szféra: Halál, Lélek 
Mp: 20 
E: 8 (2 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: látótávolság (max 100m) 
Mágiaellenállás: Mentál 
Sebzes:3k6+ k6/10 Mp 
 A varázslat az agy fájdalomközpontjára hat, 
és csak Fp vesztést okoz. Minden a  varázslatba 
belefektetett Mp után 1% esély van arra, hogy az 
alany elájul az  agyat ért hatalmas sokktól. Ha nem: k6 
körig a harc kábultan módosítói érvényesek rá, 
valamint nem használhat sem pszit, sem mágiát. 
 

A múlt fájdalma 
Szféra: Élet, Halál 
Mp: 100 
E: 50 (2 Mp/E) 
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 20 láb sugarú kör 
Mágiaellenállás: asztrális, mentális 
 A varázslatot halál jellemű papok 
alkalmazzák és ők is csak végső esetben. A varázslat 
hatására az alkalmazó eddigi életének összes fájdalma 
a célpontra zúdul. Ha valaki elvéti mágiaellenállását, 
azonnal meghal az átélt sokktól. Ha csak az egyiket 
véti el, életben marad, de megőrül. Ha sikerül neki, 
akkor is meg fog rogyni a csapás súlya alatt és 3 körig 
nem képes cselekedni. A varázslat nincs semmilyen 
hatással az élőholtakra és az anyagi testtel nem 
rendelkező szellemekre, démonokra és egyéb túlvilági 
lényekre. 
 

Átváltozás állattá 
Szféra: Természet, Lélek 
Mp: 60 
E: 8 (12 Mp/E) 
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 10 perc / TSz 

Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás:  Asztrál és Mentál 

A varázs alkalmazásával a pap 
átváltoztathatja magát vagy a megérintett élőlényt 
bármilyen általa ismert állattá. Ha akar, az áldozat 
ellenállhat a mágiának, ekkor Asztrális és Mentális 
mágiaellenállásra is jogosult, ha bármelyik sikeres, a 
varázslat nem jön létre. A mágia minden szeMpontból 
ugyanúgy viselkedik, mint az ”Átváltozás növénnyé” 
nevű varázslat (anyagi testre hat, leleplezhető, agyi 
képességek megmaradnak, felszerelésre nem hat stb.). 
Megjegyzendő, hogy alanya külsőre az óhajtott faj egy 
átlagos egyedévé változik, de nem lesz birtokában 
különleges képességeinek és a kommunikációs 
problémákat sem oldja meg a többi egyeddel (sem az 
eredeti fajával). Az Időtartam lejárta előtt bármikor 
megszüntethető a varázslat. 
 

Átváltozás lénnyé 
Szféra: Természet, Lélek 
Mp: 70 / 100 
E: 8 (14 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: 5 perc / TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: Asztrál és Mentál 

A varázs alkalmazásával a pap 
átváltoztathatja magát vagy a megérintett élőlényt 
bármilyen általa ismert lénnyé. Ha akar, az áldozat 
ellenállhat a mágiának, ekkor Asztrális és Mentális 
mágiaellenállásra is jogosult, ha bármelyik sikeres, a 
varázslat nem jön létre. A mágia minden szempontból 
ugyanúgy viselkedik, mint az ”Átváltozás növénnyé” 
és az ”Átváltozás állattá” nevű varázslatok, csak egy 
fontos különbség van: ezen mágiának kétféle változata 
létezik. Az első módszer az előbbiekkel teljesen 
analóg módon működik, azaz a litánia alanya külsőre 
az óhajtott faj egy átlagos egyedévé változik, de nem 
lesz birtokában különleges képességeinek és a 
nyelvükön sem ért. Egyébként segítségével akár 
manase, sáskaharcos, elf, vagy más típusú ember (pl. 
dzsad) formája is felvehető. A másik módszer sokkal 
érdekesebb és nagyobb hatalmú. Ezáltal az alany 
közelebb kerül a kívánt lényként való létezéshez, 
méghozzá oly módon, hogy már teljes mértékben 
birtokában lesz különleges képességeinek, és képessé 
válik a nyelvükön való kommunikációra. Az 
átváltozott alak kinézetét a pap szabhatja meg, így 
akár egy tetszőleges egyed teljes külső 
megnyilvánulásait (alakját, hangját, szagát) is 
felveheti (ez nagyon hasznos lehet, pl. ember 
esetében). Természetesen az agyi képességek 
megmaradnak (pl. Mágiaellenállás esetén az eredeti és 
az új alakbeli közül a nagyobb számít), így a szokott 
módszerekkel leleplezhető. Megjegyzendő még, hogy 
mivel ez utóbbi módszer a SziMpatikus Mágián 
alapul, így a rituálé végrehajtásához szükséges az 
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utánozandó alany valamilyen testrésze is (haj, köröm, 
szőr, stb.), melyet az átváltozó kezében kell tartson, 
hogy az összeolvadhasson a testével. 
Visszaváltozáskor az idegen testrész is kiválik a 
testből. Az Időtartam lejárta előtt bármikor 
megszüntethető a varázslat. 
 

Átváltozás növénnyé 
Szféra: Természet, Lélek 
Mp: 50 
E: 8 (10 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 15 perc/TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: Asztrál és Mentál 

A varázs alkalmazásával a pap 
átváltoztathatja magát vagy a megérintett élőlényt 
bármilyen általa ismert növénnyé. Ha akar, az áldozat 
ellenállhat a mágiának, ekkor Asztrális és Mentális 
mágiaellenállásra is jogosult, ha bármelyik sikeres, a 
varázslat nem jön létre. Mivel a mágia csak az anyagi 
testet változtatja át, ezért különböző módszerekkel 
leleplezhető (Auraérzékelés, Asztrál és Mentál Szem), 
másrészt az alany agyi képességei birtokában marad 
(Pszit használhat, de nem varázsolhat), bar teljesen 
növénykent viselkedik (pl. mozgás, táplálkozás 
szempontjából). Megjegyzendő, hogy természetesen a 
felszerelés nem változik át, egyedül a Szent 
Szimbólum "olvad bele" az átváltozott testbe (ha a pap 
magát változtatta át). A metamorfózis meglehetősen 
látványos, a két test különbözőségének mértéke szerint 
1 körtől 6 korig is eltarthat. Ha a pap akarja, 
átruházhatja a visszaváltozás szándékát az alanyra 
(amikor akar, visszaváltozik). Figyelem: a 
visszaváltozás után is megmaradnak a szerzett 
sérülések! Fontos, hogy bar az Élettan képzettség nem 
szükséges a használatához, a pap csak az általa jól 
ismert növénnyé képes átváltoztatni. Az Időtartam 
lejárta előtt bármikor megszüntethető a varázslat. 
 

Bebörtönzött lelkek kiszabadítása 
Szféra: Lélek 
Mp: 72 
E: Tsz 
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 30 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A Hatótávon belül a pap szintjével 
megegyező számú bebörtönzött Lélek szabadul ki és 
tér vissza a Lélekvándorlás természetes folyamatába.    
Bebörtönzött léleknek minősül a Lélekcsapda, a 
felruházás varázslatokkal illetve bélyegekkel, vagy 
bármely más módon a lélekvándorlásból kiszakított 
lélek. 
 

Bosszúra uszítás 

Szféra: Halál 
Mp: 40 
E: 50 
Varázslás ideje: 1 óra  
Időtartam: Feladat teljesítése 
Hatótáv: érintés, speciális 
Mágiaellenállás: - 

A pap egy halottból készíthet egy Bosszúállót 
(lásd Bestiarium). A pap egy megbosszulandó dolgot 
szab ki az élőhalottnak, aki megpróbálja azt teljesíteni. 
Mikor a bosszú beteljesül, akkor visszatér a paphoz, és 
elszáll belőle a lélek. A papnak tudnia kell az áldozat 
igazi nevét vagy egy olyan tárgyat kell felhasználnia a 
varázslathoz, ami az áldozat személyes aurájához 
tartozott. Ha valami oknál fogva a tárgyról megszűnik 
a személyes aura, például már több mint 1 éve nincs 
nála vagy meghalt, akkor a bosszúállót szintén 
elhagyja a lélek (kivételt képez az igazi név ismerete). 
A bosszúállónak 20 E mentális védelme van, amit 2 
Mp felhasználásával lehet eggyel erősíteni. 
 

Csapdák felfedése 
Szféra: Élet 
Mp: 32 
E: Tsz 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc/TSz 
Hatótáv: 9 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat minden mechanikus, mágikus 
és kevert csapdát felfed a pap 9 láb sugarú 
környezetében, érzékelő, összekötő és végrehajtó 
egységeivel együtt. A varázslat során a pap 
mindezeket vörösen derengő aurával körbevéve látja, 
még mágikus sötétségben is, akár mágikus falon 
keresztül is. 

 
Dögletes bűz 

Szféra: Halál 
Típus: Méregmágia 
Mp: 30 
E: 2 (10 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 3 kör/TSz 
Hatótáv: 30 /15 láb 
Mágiaellenállás: Méregellenállás 
 A pap gondolatban kijelöl egy tőle 
legfeljebb 30 lábra lévő pontot, amelynek 15 lábas 
körzetében kialakul egy bűzfelhő. Ez a felhőmérgező, 
azonnali hatású (k10 szegmens alatt), de csak rövid 
ideig tart a hatása (k6*10 perc). Idegrendszerre ható 
méreg, amelynek a méregellenállás elvétésétől 
nagyban függ a hatása: 

Vétés Hatás 
+3… Semmi 
+2 -1 Erő, -2 Gyors, -2 Ügyesség, -5 KÉ, -10 
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TÉ, -10 VÉ, -10 CÉ, varázslás lehetséges 
+1 -2 Erő, -2 Gyors, -3 Ügyesség, -10 KÉ, -20 

TÉ, -20 VÉ, -30 CÉ, varázslás lehetséges 
0 Újra dobhat 
-1 -2 Erő, -4 Gyors, -4 Ügyesség, -20 KÉ, -40 

TÉ, -40 VÉ, -50 CÉ, varázslás -2 Akarat-
erőpróbával 

-2 -1 Erő, -5 Gyors, -5 Ügyesség, -5 
Akaraterő, -3 Asztrál, -3 Intelligencia, -30 
KÉ, -50 TÉ, -50 VÉ, -60 CÉ, varázslás nem 
lehetséges 

-3… Alvás 
A negatív értékek a méregellenállás elvetésének, a 
pozitívak pedig sikerének merteket jelzik, a 3... azt 
jelenti, hogy 3 vagy annál több, a -3... jelentése -3 
vagy annál kevesebb. A bűzfelhőben tartózkodók 
körönként -1-el dobnak méregellenállást (kivéve az 
alvók). Tehát aki 3 körön át benn tartózkodók a 
felhőben, -1,-2,-3-al dob.  A felhő egyébként könnyen 
szétfújható, illetve az élelmesebbek a pap felé is 
terelhetik, mivel Természetesen rá is hat a méreg. 
Elfekre, félelfekre nincs negatív módosító. 

 
Elemformázás 

Szféra: Természet 
Mp: 10 
E: 1 
Varázslás ideje: 1- 10 kör 
Időtartam: 1 perc/TSz, lásd alább 
Hatótáv: 1 láb 
Mágiaellenállás: - vagy Mentál 

Egy 10 cm3-nyi anyagot képes ezzel 
megformálni a pap. A varázslat legtöbbször csak tiszta 
elemi anyagokra hat, igaz van egy-két kivétel is. A 
varázslás ideje változó, mert attól függ, hogy milyen 
bonyolultságú lesz az alakzat. 
A tűz lángoló alakzatot teremt, a víz vízből álló 
alakzatot, vagy vízaurán lyukat teremthet. A föld kis 
szobrok megformálására alkalmas (ez megmarad, ha 
nem elemi földből készítették), illetve Ép-t sebez, pl. 
egy Kőgólemen (esetleg gyógyít E/1-et). A levegőnek 
nincs különösebb hatása, de hasznos lehet gáz 
összetartására. 

Személyes aurával rendelkező lényeknek 
Mentális mentődobásuk van a varázslat ellen (8 
Mp/E). Térfogat növelése: 5 Mp/10 cm3. 
 

Elemtaszítás 
Szféra: Természet  
Mp: 20 
E: 3 (10 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 3 kör/TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

Akit a pap megérint, akörül egy, a varázslat 
létrehozásakor meghatározott elemet taszító aura jön 
létre, mely nem engedi át az adott erősségnyi elemi 
energiákat. Ez az aura nem gyöngül!  Elemi energiák 
lehetnek: Tűz, Víz, Levegő, Föld, Villám. A tűz a 
tűztől véd, a víz a víz alapú támadásoktól, és víz alatti 
közlekedésre is jó. A levegő mérgező levegőtől is óv, 
a föld pedig föld típusú támadástól. 
 

Elmenyúzás 
Szféra: Lélek 
Mp: 20 
E: 8 (2 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: Mentál 
 A varázslat hatására - sikertelen mentál 
Mágiaellenállás esetén - az áldozatra őrjítő fejfájás tor. 
Varázsolni, pszit használni lehetetlen, az áldozat 
harcértékei a pap tapasztalati szintjének 
háromszorosával csökkennek. 
 

Érzelem befolyásolás 
Szféra: Lélek 
Mp: 22 
E: 10 (többszörözés) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 óra / TSz 
Hatótáv: 10 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál 

A varázslattal a pap megváltoztathatja 
áldozata egy bizonyos dolog iránt érzett érzelmeit , 
amennyiben az elveti Asztrális mágiaellenállásat . A 
papnak a mágia végrehajtása alatt mindvégig a 
hatótávolságon belül , a Szent Szimbólumát kezében 
szorítva, koncentrálva kell bámulnia a befolyásolandó 
személyt . A varázslat során a pap egy bizonyos 
dologra koncentrál , mely lehet egy tárgy , személy , 
eszme vagy fogalom , és arra , hogy mit erezzen ez 
iránt áldozata . Az Időtartam lejárta után az eredeti 
érzések visszaállnak. Az Mp-k többszörözésével a 
mágia erőssége vagy időtartama is többszörözhető . 
 

Fátyol 
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Szféra: Élet 
Mp: 12 
E: 3 (6 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: pap 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat Időtartamára a papot egy 
láthatatlan fátyol veszi körül, amely a varázslat 
erősítésével azonos mennyiségű SFÉ-t ad. Ez az SFE 
túlütéssel sem csökkenthető. 
 

Fegyver észlelése 
Szféra: Élet 
Mp: 18 
E: 10 (2 Mp / E) 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2 kör / TSz 
Hatótáv: 9 láb 
Mágiaellenállás: Mentál 
 A varázslat segítségével a pap egy - a 
Hatótávon belül tartózkodó - személy minden nála 
lévő (Személyes Aurájában lévő) fegyvert látni fogja, 
meg akkor is, ha az álcázva van, vagy el van dugva.  A 
fegyvereket a pap szamara vörösen fénylő aura borítja, 
amely ruhán át is látszik. A varázslat szamara 
fegyvernek számít minden olyan tárgy, amelyet a 
varázslat alanya annak tart, ami pl. egy fejvadász 
esetében ez a tárgyak igen szeles skáláját jelenti. 
 

Hangtalan járás 

Szféra: Természet 
Mp: 12 
E: 3 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 

Időtartam: 1 perc/TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat alanya csak természetes 
környezetben szinte hangtalanul járhat, lopakodás 
képzettségére E-nként +10%-ot kap, de csak hangra. 
 

Időjárás zabolázása 
Szféra: Természet 
Mp: 30 
E: 5 (1 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 1 km 
Mágiaellenállás: - 

A pap segítséget kér mágikus úton 
megidézett időjárást befolyásoló varázslatok ellen. 
Főleg a boszorkánymesteri, de a papi időjárás-
változtató varázslatok ellen is kitűnően alkalmazható. 
A varázslat erőssége mértékében csökkenti az időjárás 
befolyásoló varázslat erejét, és időtartamát is (annyi 
perccel, amennyi a varázslat E-je).  
 

Immunitás észlelése 
Szféra: Élet, Természet 
Mp: 21 
E: 8 (1 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 12 láb 
Mágiaellenállás: speciális 
 A varázslat segítségével a pap 
megtudhatja hogy egy - Hatótávolságon belül 
tartózkodó - lény milyen támadási formákra immunis. 
Pl. Asztrál-, Mentálmágiára, tűzre, normál fegyveres 
támadásra (az nem tudható meg, hogy csak túlütéssel 
sebezhető v. mágikus fegyverrel), stb.   A varázslat 
sikeres végrehajtásának feltétele, hogy erősítésének 
legalább akkorának kell lennie, mint a lény max. Ép-
inek. 
 

Jóindulat észlelése 
Szféra: Lélek, Élet 
Mp: 22 
E: 10 (2 Mp / E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál 
 A pap a varázslat segítségével észleli, ha 
valaki 15 láb sugarú környezetében jóindulattal 
viseltetik iránta. Akik az Időtartamon belül legalább 1 
szegmensnyi időt a Hatótávon belül tartózkodnak, 
Asztrál Mágiaellenállás-t dobnak, amelynek sikere 
esetén semmit sem érzékel a pap, sikertelenség esetén 
a pap érzi, hogy jóindulattal vannak-e iránta, de ha 
nem, akkor semmit sem erez. A sikeres Asztrál 
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Mágiaellenállás és a jóindulat hiánya között nem tud 
különbséget tenni a pap. A Hatótáv 20 Mp-tal 30 lábra 
tolható ki. 
 

Lapítás 
Szféra: Természet 
Mp: 22 
E: Tsz 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör / TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A pap érintésével kétdimenzióssá 
változtathat egy élőlényt. Az élőlénynek a varázslat 
után az egyik kezével meg kell érintenie egy 
síkfelületet, amelyhez 'hozzátapad’ (akar a plafonhoz 
is).  Az így átváltoztatott élőlény minden érzékszerve 
működik, pszit használhat, de nem varázsolhat, és nem 
tud mozogni sem. Zúzófegyverek nem sebzik, 
bármilyen súlyt kibír, akar egy kőgolyó is átgurulhat 
rajta minden sebzés nélkül, vagy két összepréselődő 
fal között is "vígan" elvan a varázslat végéig. Ha a 
visszaalakulásnál nincs elég helye, akkor meghal. 
Szúró, vágófegyverek és a mágia is normálisan sebzi. 
 

Láthatatlanság felfedése 
Szféra: Élet, Természet 
Mp: 25 
E: 1 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 3 kör / TSz 
Hatótáv: 12 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A láthatatlanságot felfedő mágiák 
legerősebbike ez a varázslat, mivel nem csak a 
varázslatot használó számára teszi láthatóvá a 
láthatatlan személyeket és tárgyakat, hanem mindenki 
szamara.  A pap 12 lábos környezetében mindazok a 
láthatatlanság-varázsok időlegesen megszűnnek, 
amelyek E-je kisebb a Láthatatlanság felfedésének E-
jénél. A varázslat az összes láthatatlanság-varázsra 
működik.  Bárd esetén a Láthatatlanság mellett a 
Fantom, Bűvharc, Tárgy Láthatatlanság, Üresség 
varázslatokat is részben vagy teljesen semlegesíti. 
Fantomnál a bárd is, Bűvharcnál pedig a valódi 
fegyverforgató keze(i) is láthatóak maradnak. 
 

Levegőszipoly 
Szféra: Természet, Halál 
Mp: 30 
E: 10 
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: 5 kör/TSz 
Hatótáv: 20 láb sugarú kör 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat elhangzása után a pap körül 20 
láb sugarú körben elfogy az oxigén. Ezáltal a tüzek 

elalszanak és az élőlények nem jutnak levegőhöz. 
Természetesen vissza tudják tartani a lélegzetüket. A 
pap, ha akarja az időtartam lejárta előtt is meg tudja 
szüntetni a varázslatot. Istene hatalmának 
köszönhetően a pap tud lélegezni. Alkalmas futótüzek 
vagy túl heves támadások megfékezésére. Halál 
jellemű papok előszeretettel alkalmazzák. Ranagol 
papjai gyakran valamilyen gáznemű légiméreggel 
együtt használják. Ilyenkor az áldozatok levegő 
helyett gázt lélegeznek be. A mentődobásukra nincs 
lehetőség, a méreg azonnal kifejti hatását. 
 

Mozdulatlanság 
Szféra: Lélek 
Mp: 25 
E: 12 (2 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szeg 
Időtartam: 6 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: Mentál 
 A pap a varázslattal 20 lábon belül a 
tapasztalati szintjével megegyező számú lényt tehet 
mozdulatlanná, ha azok egyenként elvetették Mentális 
mágiaellenállásukat.  A varázslat Időtartama 20 
Manapontonként megduplázható (Pl.: +20 Mp: 2x, 
+40 Mp: 4x, +60 Mp: 8x Időtartam). A varázslat 
hatására harcolni, mozogni, varázsolni lehetetlen, de 
az áldozatok szellemi és pszi képességei 
megmaradnak. 
 

Mp-befojtás 
Szféra: Természet 
Mp: 18 
E: 2 (8 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 
Időtartam: 1 kör/2 TSz 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: Ügyességpróba 

A pap egy lény körül a mágikus teret 
összenyomja, úgy, hogy az áldozat által 20 méteres 
körzetben végrehajtott varázslatok visszahatnak rá és a 
személyes aurájára. A varázslatba befektetett minden 
10 Mp után –1 az Ügyességpróbára. Az áldozat ezt 
egy fényvillanással érzi legelőször, és aztán a kísérő 
jelenség: a varázslatai ebben a körzetben önmagára 
érvényesülnek. Kivéve azokat, melyek hatótáva 
nagyobb, mint 20 láb. Ilyen esetben a hatótáv csökken 
20 méterrel. Ezen csak azok a varázslatok hatolhatnak 
át, melyeknek az erősítése meghaladja a befojtás 
erősségét, de csökkenti azt, és a bejutott varázslat 
szintén visszahat. Például egy 3 E-s befojtásnál egy 6 
E-s tűznyílból 3 E jut ki, és 3 E hat vissza. Ezt a 
varázslatot támadásra és védekezésre is fel lehet 
használni. 
 

Mp-felfüggesztés 
Szféra: Természet 
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Mp: 2 v. 5 
E: 1 
Varázslás ideje: 1s 
Időtartam: 1kör/TSz 
Hatótáv: 10 láb 
Mágiaellenállás: - 

A pap képessé válik az isten segítségével 
mágikus energiákat átalakítani fényaurává. Ezt a 
varázslatot tárgyakra lehet főleg rámondani, de 
hatásos olyan varázslatok ellen is, amelyek személyre 
szabottak. 

2 Mp típusúnál: A varázslat E-je a felhasznált 
Mp-nak felel meg, Ennek az erősítése 2 Mp/E, tehát 
ha a varázslat 10MP volt, akkor egy 10E-s Mp-
felfüggesztés kell, ami 20MP felel meg. 

5 Mp típusnál: A varázslat E-je a másik 
varázslat E-jének nagyságával egyezik meg. Ha a 
varázslat erősebb, akkor részben semlegesítődik a 
mágia, erősítése 5 Mp/E. Pl.: 6E-s tűznyílnál 4E a 
felfüggesztés, akkor 4E felfüggesztődik és 2E hat. Az 
olyan varázstárgyak, amelyeknek nincsen 
meghatározva az E-je: 
- Ha másra hat, akkor 50E-nek vehetjük 
- Ha nem hat másra, akkor a tárgy készítéséhez 
felhasznált Mp-t vehetjük alapnak 

A varázslat hatására létrejövő fényaura 
hasonlóan működik, mint a varázsló Fényteremtés 
(aura) mozaikja, és az E-je az átalakítandó varázslat E-
jének az ötöde, vagy az átalakítandó Mp E-jének az 
ötöde lesz. Lehet csak egy varázstárgy egy funkciójára 
is rámondani! (Felhasználni lehet, pl. Körbezáró 
varázskör ellen, amíg ideiglenesen semlegesíti. Ha 
kísértetek ellen készült, a pap használja ezt a 
varázslatot (minimum 60 Mp), és a kísértet 12 E 
fényaura közepette kisétál a pentagrammából.) 
 

Nyomtalan járás 
Szféra: Természet 
Mp: 13 
E: 3 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc/TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat alanya (akit a varázslat ideje 
alatt kell megérintenie a papnak) csak Természetes 
környezetben (pl. erdőben, mezőn, sivatagban, 
természetes barlangban igen, de városban, mesterséges 
barlangban nem) sokkal kevesebb nyomot hagyva 
közlekedhet. A varázslat minden egyes E-je 10%-al 
csökkenti nyomainak felfedezési esélyét (nyomolvasás 
képzettség illetve észlelés). 
 

Összetartozás gondolatokban 
Szféra: Lélek                                          
Mp: 20 + 20 / minden további fő 
E: 15 (5 Mp/E) 

Varázslás ideje: 1 kör /fő 
Időtartam: 5 perc / TSz 
Hatótáv: 1 km / TSz 
Mágiaellenállás: Mentál 

A varázslat segítségével egy háló jön létre a 
pap által meghatározott személyek és közötte, melyen 
keresztül a személyek nyugodtan folytathatnak üzenet-
közvetítéseket, képeket adhatnak úgy, hogy a másik 
tőlük pl. 1 km-re legyen. Alapesetben 2 ember (lény) 
között jön létre, +20 Mp-ért további egy emberrel, stb. 
Ez kitűnően alkalmas egy csapat összehangolására. 
Aki nem egyezik bele, az mentális mentődobásra 
jogosult. Alapesetben két főt lehet összekapcsolni. 
 

Pengék 

Szféra: Halál 
Típus: Idézés 
Mp: 78 
E: Tsz 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör / TSz 
Hatótáv: 12 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat hatására a pap tapasztalati 
szintje/4 (lefele kerekítve) 'pengedémon' jelenik meg s 
a pap segítségére, van a varázslat Időtartama alatt. A 
'pengedémon’ harcértékei: 
KÉ:  20+Tsz*4, TÉ: 50+Tsz*6, VÉ: 90+Tsz*5, CÉ: 0 
(Tsz: a pap tapasztalati szintje). Ereje 20-as, 
Gyorsasága és Ügyessége 18-as.  Fegyverként két 
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mágikus szablyát forgat, amelyek harcértékei:  KE: 
14, TE: 30, VE: 22, Sp: k6+5 (ehhez még hozzájárul 
az erőbónusz +4-e). Fegyverforgató tudománya a 
következő képzettségeknek felel meg:   
Fegyverhasználat (szablya) Mf, Ökölharc Mf, 
Kétkezes harc Mf, Vakharc Mf, Belharc Af. Testét 
csak mágikus fegyverek sebzik, azok is csak 
túlütéssel. Ép-je megegyezik a pap szintjenek 
kétszeresével, Fp-je annak négyszeresével.   
Mérgekre, asztrál- és mentálmágiára immunis. 
Alexandrittal vagy Démonológia Mf-al mentálisan 
befolyásolható, mentál Mágiaellenállás-je:  10+Tsz*4 
(nem rombolható / bontható Mágiaellenállás). Pszije 
nincs. Őselemek nem sebzik, csak az elemi erő. A 
'pengedémonok' a paptól legfeljebb 12 lábra 
idézhetőek meg és nem is távolodhatnak el távolabb 
tőle.  Mindenben a pap segítségére vannak, akinek 
elég gondolatban parancsot adni nekik.  Kinézetük 
meglehetősen változatos, de semmiképpen sem egy 
szívderítő látvány. Humanoid felépítésűek, ember 
méretűek. 
 

Pöröly 
Szféra: Halál, Természet 
Mp: 16 
E: 4 (4 Mp / E) 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: Ügyességpróba 
 A varázslat során a pap ökölbe szorított 
kezével áldozatara mutat, akit egy hatalmas erejű 
csapás éri a pap irányából és annyiszor k6 Sp-t 
szenved, amennyi a varázslat E-je (Ép-be is 
átcsúszhat).   Ha tud róla, hogy veszélyben van 
(Mágiaismeret Af v. megmondják neki) és védekezni 
próbál, akkor a pap szintjenek megfelelő mínusszal 
dobhat Ügyességpróbát, amelynek sikere esetén kitért 
a pöröly elől és nem sebződik. 
 

Rontástükör 
Szféra: Halál, Élet 
Mp: 42 
E: 4 (5 Mp / E) 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: speciális 
 A varázslat segítségével a pap 
visszajuttathatja a rá mondott rontást a 
boszorkánymester szervezetébe.  Ehhez az szükséges, 
hogy a Rontástükör E-je meghaladja a Rontás E-jét. A 
Rontástükör a rontás 5 szegmense alatt alkalmazható a 
legnagyobb biztonsággal (ekkor +1 jár a Rontástükör 
E-jéhez), de legkésőbb a Rontás hatásának 
kifejlődéséig alkalmazható. Ha a Rontástükör 
sikertelen, a papra a normális lefolyás szerint hat a 

Rontás. 
 

Rosszindulat észlelése 
Szféra: Lélek, Élet 
Mp: 35 
E: 15 (2 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál 
 A pap a varázslat segítségével észleli, ha 
valaki 15 láb sugarú környezetében rosszindulattal, 
alantas szándékkal viseltetik iránta. A varázslat teljes 
egészében úgy működik, mint a Jóindulat észlelése, 
csak a rosszindulatra, alantas, hátsó szándékra 
vonatkozik. A Hatótáv 20 Mp-tal 30 lábra tolható ki. 
 

Szerencse fia 
Szféra: Természet 
Mp: 18 
E: 3 (6Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc / TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A pap által megérintett személynek a pap 
istene szerencsét biztosít, erősítésszer k3-mal kell 
dobni. Az így kapott pontokat szétoszthatja 
harcértékei vagy százalékos képzettségei között. Egy 
pont 3 százalékot, vagy +2 HM-et jelent. 
 

Templomi aura 
Szféra: Lélek, Természet 
Mp: 20 
E: 5 + hívők száma * 1 
Varázslás ideje: speciális 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: hívők száma * 2 láb 
Mágiaellenállás: speciális 

A pap folyamatosan prédikál a hívők 
seregének. Akik figyelnek rá, és hallgatják, azok 
növelik a varázslat erejét. A prédikáló pap az erősítés 
nagyságát, mint Mp-t használhatja fel Litánia típusú és 
főleg védekező varázslatokra, melyek a hatótávon 
belül bárhol elhelyezhetők. Az ilyen varázslatoknak a 
hatótáva megnövekedhet a hívők számának 10 
százalékával (pl. 50 hívő esetén 5 méterrel). A 
varázslat előtt rendszerint végrehajtanak egy 
Szertartást, különben a varázslat hatása csak 50 %-
osan működik. Ritkán alkalmazzák, főleg a hívők 
életére veszélyt jelentő helyzetekben. A hívők 10 %-a 
Áldásban részesül közben. 
 

Testcsere 
Szféra: Lélek 
Mp: 65 
E: 5 (8 Mp/E) 
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Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: 10 láb 
Mágiaellenállás: Mentál, Asztrál 

A pap ezen varázslatával képes valakivel 
testet cserélni, ezáltal annak megkapja a fizikai 
képességeit, a pap testét pedig a másik ember lelke 
szállja meg. Általában ezt a varázslatot gonosz papok 
szokták alkalmazni testük fiatalítására, nem törődve a 
másik személyiségével, de olykor egy - egy 
fanatikuson hajtják végre, hogy a pap újult erővel 
dolgozhasson. 5 % esélye van, hogy nem sikerül 
megszállnia a testet a léleknek, ilyenkor hasonló hatás 
jön létre, mint a Halál szava varázslatnál. 
 

Testőrök 
Szféra: Élet 
Mp: 60 
E: Tsz 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 3 kör / TSz 
Hatótáv: 12 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat hatására a pap tapasztalati 
szintje/4 'testőrdémon' jelenik meg, s védelmezi a 
papot a varázslat Időtartama alatt. A 'testőrdémonok’ 
harcértékei: KÉ: 20+ Tsz*3, TÉ: 40+Tsz*5, VÉ: 
90+Tsz*7, CÉ: 0. Ereje, Gyorsasága és Ügyessége 18-
as. Ereje 20-as, Gyorsasága és Ügyessége 18-as.  
Fegyverkent mágikus hosszúkardot (KE: 10, TE:  24, 
VE: 26) és közepes pajzsot használ (VE:  35, MGT:   
0). Fegyverforgató tudománya a következő 
képzettségeknek felel meg:   Fegyverhasználat 
(hosszúkard) Mf, Pajzshasználat (közepes) Mf, 
Ökölharc Mf, Vakharc Mf, Fegyvertörés Mf, 
Lefegyverzés Mf.  A rá és a megidéző papra támadók 
ellen teljes aktivitással veszi fel a harcot, de nem lehet 
egy "semleges" ember, elf, stb. megtámadására 
rábírni. Általában lefegyverez, fegyvert tor, védekező 
harcot folytat, illetve megpróbálja leütni az ellenfelet 
(harc az ellenfél elfogásáért).    A többi jellemzője 
megegyezik a 'pengedémonokéval'. 
 

Vágyak ismerete 
Szféra: Lélek 
Mp: 32 
E: 12 (4 Mp / E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 6 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál 
 A papi mágia egyik félelmetes 
'Lélekbúvár' varázslata. A pap megtudhatja egy 
személy legfontosabb, akar legtitkosabb - tudatos 
vagy tudatalatti - vágyat is. Ez lehet egy tárgy 
birtoklása, valamely tudás ismerete, egy személy 
szerelme, stb.  A varázslat befejeztével a pap - 

sikertelen asztrális mágiaellenállás esetén - hozzájut 
az ismerethez. 

Nagy Arkánum Rituáléi 
 

Asztrális befolyásoltság felfedése 
Szféra: Lélek 
Mp: 28 (48) 
E: 6 (1 Mp/E) 
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: speciális 
 A varázslat segítségével a pap egy 
személy Asztrálját tanulmányozza át azért, hogy 
felfedje a rajta lévő varázslatokat.  A varázslat alatt 
végig érintkezésben kell lennie a vizsgálandó 
személlyel, s mindazokat az Asztrálvarázslatokat 
felfedezi, amelyeknek E-je kisebb, mint az Asztrális 
befolyásoltság felfedése mínusz a személy Asztrális 
TME-je.  Ha a személy nem egyezik bele a 
vizsgálatba, akkor a TME helyett a teljes Asztrális-
mágiaellenállás kivonandó a felfedés E-jéből. Plusz 20 
Mp hozzáadásával a felfedett varázslatokról azt is 
megtudja, hogy ki hozta létre azt a vizsgált személyen 
(név, kaszt, valódi kinézet). 
 

Az istenek hatalma 
Szféra: Élet, Halál, Lélek 
Mp: speciális, lsd. a leírást 
E: 100 
Varázslás ideje: 1 óra 
Időtartam: míg a készítő él 
Hatótáv: pap, speciális 
ME: - 
 Ezt a varázslatot csak 5. TSz-től használhatja 
a pap, ugyanis csak ekkor lesz elég ereje hozzá. A 
létrehozáshoz összes Mp-jét felhasználja (max. Mp), 
és a varázslás után k6*10 percre elájul a 
kimerültségtől. Szükséges hozzá egy legalább 25 
karátos lapis lazuli (50 arany), amely lehet gyűrűben, 
medálban, markolaton, stb. A drágakő a mágikus 
energiák által utat nyit a pap istenéhez, aki ezután 
nagyobb hatalmat biztosít hívének. Ez úgy nyilvánul 
meg, hogy a szakrális mágia minden varázslata 
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annyival kevesebb Mp-be kerül, mint a táblázatban 
feltüntetett tört szám szorozva a varázslat alap E-jével 
(a varázslat további erősítése esetén szintén 
figyelembe kell a módosítót). 

TSz Módosító 
5. 0,2 = 1/5 
6. 0,25 = ¼ 
7. 0,33 = 1/3 
8. 0,4 = 2/5 
9. 0,44 = 4/9 
10. 0,5 = ½ 
11. 0,55 = 5/9 
12. 0,6 = 3/5 
13. 0,66 = 2/3 
14. 0,75 = ¾ 
15. 0,8 = 4/5 
16. 0,88 = 8/9 
17.- 1 = 1/1 

 Ha a varázslatait a pap ezen varázstárgy 
segítségével kívánja létrehozni, akkor valamely 
testfelületen mindenképpen érintkeznie kell vele. 
Azonban a pap istene nem osztogatja boldog-
boldogtalannak ezt a kegyet. Ezért a varázstárgy 
készítésekor a papnak TSz*5% esélye van arra, hogy 
sikerül istenéhez közelebb kerülnie (ha nem dobja 
meg, Mp-it akkor is elveszti). A KM ezt a dobást 
módosíthatja +/- k10-zel, figyelembe véve a pap 
cselekedeteit, istenéhez való hűségét, stb. A pap 
minden szintlépés után elvégezheti ezt a rituálét (hogy 
a varázstárgy is erősebb legyen), ám ha már egyszer 
sikerült neki, akkor a következő alkalommal 
szintenként 1%-kal több esélye lesz (pl.: 5. szinten 25 
+/- k10% alá dobott, 6. szinten már 36 +/- k10% 
esélye lesz). Ha elvéti (esetleg valamilyen istenének 
nem tetsző cselekedettel magyarázható), akkor 
visszatér a TSz*5%. 
 A varázstárgyat csak a pap használhatja, más 
kezében nem bír semmiféle mágikus hatalommal. 
Különleges esetekben azonban átruházható az isten 
egyik alacsonyabb rangú papjára (a tapasztaltabb 
értelemszerűen erősebbet tud készíteni). Ehhez 
azonban a Felkenés nevű papvarázslatot kell elvégezi, 
és ennek keretében Áldást mondani a papra. Ekkor az 
alacsonyabb szintű pap a Felkenést létrehozó pap 
TSz-e/napig alkalmazhatja a varázstárgyat 
rendeltetésének megfelelően. 
 Célszerű az Istenek hatalmával megalkotott 
tárgyat így elnevezni: isten neve + a tárgy, mely a 
drágakövet tartalmazza (pl.: Arel gyűrűje). A 
létrehozandó papvarázslatok a tört*E számot 0,5 és 
afelett felfelé kerekítsük. Valamint, ha a varázslat Mp-
igénye nullára vagy az alá csökken, akkor csupán a 
varázslás idejénél meghatározott időtartamú 
koncentráció szükséges. A szertartást a pap 
szintenként csak egyszer végezheti el, ha megint 
próbálkozna, istene nyomban büntetéssel sújtja 
(KM!). Végezetül: ezt a rituálét nem ismeri minden 

pap, elsajátításához hosszú kutatás és tanulás 
szükséges, valamint fel kell keresni egy azonos 
vallású papot (persze, aki ismeri ezt a varázslatot). A 
játékban ez 10 Kp feláldozását jelenti. 
 

Állat felruházása 
Szféra: Természet 
Mp: 80 
E: 20 
Varázslás ideje: 12 óra 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A pap felruházza az állatot a lelkének egy 
darabjával, mely egy örökletes kapcsolatot biztosít az 
állat és a pap között. Képes az állat érzékszerveit 
használni, és ez fordítva is igaz. Érzik egymás 
gondolatait, de ez nem biztosítja a papot, hogy 
parancsolhasson neki, de ha szereti a papot, akkor 
végrehajtja. A pap megkaphatja az állattól a jobb 
tulajdonságokat, így ÉP, FP, TÉ, KÉ, VÉ, Az állat is 
így megkaphatja a pap védelmeit. Ha az egyiket 
sebzik, akkor a másik is megsebződik. Ha az állat 
meghal, a pap 1 Ép-re és 1FP-re kerül, így igaz 
fordítva is. Ha az állat meghalt, a papnak dobnia kell 
egy sikeres Akaraterőpróbát, különben megőrül. 
 

Átfolyás 
Szféra: Természet 
Mp: 34 
E: Tsz 
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: pap 
Mágiaellenállás: - 
 A pap higanyhoz hasonló folyékony 
halmazállapotúvá válik, és bármilyen apró nyíláson 
átfolyhat. Térfogata nem változik, de bármilyen 
formát felvehet, egyetlen feltétel, hogy "egyben” kell 
maradnia.  Sebessége egy sétáló emberével egyezik 
meg, de bármilyen felületen mozoghat, akár felfele a 
falon és a plafonon is. Ha nincs elég helye 
visszaalakulnia, akkor meghal. Folyékony állapotában 
a papnak 10-és SFÉ-je van, de védekezni nem tud. 
Érzékszervei mind működnek, pszit tud használni, de 
mágiát nem, s beszélni sem tud. 
 

Elátkozott birtok 
Szféra: Halál 
Típus: Nekromancia 
Mp: 51 
E: 40 + Tsz (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 30 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: 20 + 10 láb/Tsz 
Mágiaellenállás: - 
 Az elátkozott birtok területére lépők 
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körönként k6 (elfek: k6+4, félelfek: k6+3) Fp-t, 
óránként k6 (elfek: k6+3, félelfek: k6+2) Ép-t 
vesztenek. Megkötés nincs a belépni szándékozókra, 
hisz a varázslat egyetlen célja a pusztítás. A növényzet 
órákon belül elszárad, az állatok ösztönösen elkerülik 
a területet.  Aki az elátkozott birtok területén hal meg, 
az élőholttá válik, s soha nem hagyhatja el a birtok 
területét, a belépőket pedig megpróbálja elriasztani. 
Elátkozott Birtokra mondott Megszentelt Birtok 
esetén, ha a megszentelés erősítése kisebb, akkor 
semmi sem történik, ha megegyezik az elátkozás 
erősítésével, a területről lefoszlik az Elátkozott Birtok 
(de megszentelt sem lesz), ha pedig a Megszentelt 
Birtok erősítése meghaladja az elátkozásét, akkor a 
területről lefoszlik az elátkozottság és megszentelt 
lesz. 
 

Elbájolás 
Szféra: Lélek 
Mp: 24 
E: 15 (4 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc/TSz 
Hatótáv: 12 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál 
 A varázslat áldozata az Időtartam alatt 
teljes mértékben a pap hatalmába kerül. Minden 
kereset, parancsát teljesíti, minden kérdésére válaszol 
(nem hazudik), öngyilkosságra felszólítás esetén 
sikertelen Akaraterőpróba szükséges a végzetes tett 
végrehajtásához. Ez a varázslat bármilyen, állatinál 
magasabb intelligenciájú lényre alkalmazható, de az 
áldozatnak csak olyan parancs adható, amelyet meg 
tud a pap értetni vele (beszéd, mutogatás, pszi, stb.).   
Az Időtartam 10 Mp-ként duplázható meg (+10 Mp: 
2x, + 20 Mp: 4x, +30 Mp: 8x). 

 
Érzelmek elűzése 

Szféra: Lélek 
Mp: 38 
E: 12 (4 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: 1 nap / TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: Asztrál 
 A varázslat alanyának összes érzelme 
megszűnik a varázslat Időtartamara.  Viselkedését 
csak a tudatos gondolkodás, a logika irányítja. Az 
Időtartam alatt immunissá válik minden Asztrális 
behatásra, viszont Mentálisan sebezhetőbbé válik 
(minden Asztrálvarázs kétszeres E-vel hat).  Ez utóbbi 
az oka annak, hogy meg Ranagol papjai, akik pedig 
közismerten megvetik az érzelmeket, csínján bánnak a 
varázslattal. 
 

Érzelmek rablánca 

Szféra: Lélek 
Mp: 32 
E: 12 (3 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: 1 nap / TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: Mentál 
 A varázslat áldozatát az Időtartam 
lejártáig kizárólag érzelmei irányítják.   Megszűnik 
tudatos gondolkodása, gyakorlatilag”elalszik" a 
Mentálteste. Az Időtartam alatt immunissá válik 
minden Mentális behatásra, Asztrálisan viszont 
sokkalta sebezhetőbbé válik (minden Asztrálvarázs 
kétszeres E-vel hat, Asztrálpróbáit automatikusan 
elveti). 
 

Félelem elűzése 
Szféra: Lélek 
Mp: 18 v. 58 
E: 6 (1 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 v. 21 kör 
Időtartam: 2 kör/TSz vagy végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: speciális 
 A varázslat segítségével egy személy 
veleszületett vagy mágiával létrehozott rendellenes 
félelmet szüntetheti meg a pap időlegesen vagy 
véglegesen. Rendellenes félelem minden 
Asztrálmágiával létrehozott félelemvarázs és valamely 
konkrét vagy elvont dologtól való beteges félelem (pl. 
pókoktól, mágiától, klausztrofóbia, tériszony, stb.). 
Asztrálvarázs esetén a varázslat E-jénél nagyobbnak 
kell lennie a féleleműzés E-jének, nem mágikus 
félelem esetén pedig a KM határozza meg a félelem E-
jét (irányadó: Karakterformálás, Rúna II/2). Ha a 
varázslat alanya nem egyezik bele a varázslatba, akkor 
ehhez hozzáadandó teljes Asztrális mágiaellenállása 
is.  Időleges hatás elérése érdekében 18 Mp hatos E-t 
ad és 1 Mp eggyel növeli az E-t, végleges hatás esetén 
18 helyett 58 Mp szükséges, a további erősítés szintén 
1 Mp/E-vel történik. 
 

Felkenés 
Szféra: Lélek 
Mp: 70 
E: 10 (2 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1/2 óra 
Időtartam: fél nap/TSz 
Hatótáv: Speciális 
Mágiaellenállás: Mentál 

A mágia hatására egy litánia típusú varázslat 
rögzül egy pap által kijelölt személyen vagy helyre. Ez 
annyi ideig tart, ameddig hívei imádkoznak érte, 
(minimum annyi hívőnek kell lennie, mint a 
varázslathoz szükséges Mp negyede, például egy 8 
Mp-s varázslathoz 2 fő szükséges, ha ez az ima 
megszűnik, akkor a varázslat az Időtartam előtt 
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abbamarad. A hívők válthatják egymást az imában. A 
varázslatot, amellyel felkenik a jelöltet, ez a varázslat 
adja meg, méghozzá az Erősítés mértékben. A 
varázslatnak a Litániákból kell kikerülnie: 
Személyre, pl.: Áldás, Ovo fegyver, Parancs. Tárgyra, 
Helységre: Őrző aura, Vihar 
 

Fojtás 
Szféra: Halál 
Mp: 28 
E: TSz 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: 12 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslathoz szükség van egy halott 
kezére, amellyel a pap a varázslat szavainak 
elmondása után az áldozatra mutat. Az áldozat a 
varázslat Időtartama alatt egy kéz szorítását érzi a 
torkán, aminek hatására az első körben k6, a 
másodikban 2k6, stb. Fp-t veszít, SFE nincs ellene, de 
ez a sebzés nem csúszhat át Ép-be. Azonban az 
áldozat Állóképességének tíz feletti részével 
megegyező kör eltelte után körönként eggyel növekvő 
Ép-t is veszít, függetlenül attól, hogy hány Fp-je van 
meg (pl. 14-és Állóképesség esetén az 5. körben 1 Ép-
t és 5k6 Fp-t, a 6.-ban 2 Ép-t és 6k6 Fp-t, stb. veszt).  
Az Ép-vesztés is a varázslat Időtartamának végéig tart.  
Az áldozatra mutatás után a pap azt tehet, amit akar, a 
kezét is leteheti, a varázslat önmagától folytatódik. 
 

Helymeghatározás 
Szféra: Természet 
Mp: 22 
E: Tsz 
Varázslás ideje: 4 kör 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat segítségével a pap megtudja 
pontos földrajzi helyét.  Ajánlatos hozza Ynev 
bizonyos (legalább Alapfokú) geográfiai ismerete. 
 

Istenek nyelve 
Szféra: Lélek 
Mp: 78 
E: Tsz 
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: 1 óra/2 TSz 
Hatótáv: pap 
Mágiaellenállás: - 
 A pap a varázslat segítségével az 
Időtartam alatt minden beszelt nyelvet megért (állatok 
esetén a hangalapúakat) és Mf-on beszeli azt. 
 

Kilépés a testből 
Szféra: Lélek, Természet 

Mp: 38 
E: 5 
Varázslás ideje: 4 kör 
Időtartam: 2 perc / TSz 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: - 

E különleges varázslat segítségével az 
alkalmazó pap lelke képes lesz rövid időre elhagyni 
anyagi testét. Ekkor az anyagi teste tetszhalott 
állapotban marad a helyszínen (minden szeMpontból 
tetszhalálnak tekintendő az állapot, azaz pl. a 
betegségek, mérgek hatása megáll), lelke pedig 
szabadon eltávozhat és körbenézhet az anyagi 
világban (maximum távolság 10 láb / TSz). Ilyenkor a 
pap lelkére is vonatkozik minden szabály, ami a 
lelkekre érvényes: láthatatlan és anyagtalan (átmehet 
minden anyagon, mágikus fegyver sem sebzi); nem 
varázsolhat, és nem harcolhat, de pszit használhat; a 
lélektől védő varázskörök védenek ellene és 
lélekcsapdával elfogható, ilyenkor, ha az Időtartam 
alatt nem szabadítják ki, végleg elszakad a testétől, 
azaz meghal. Ugyanez történik, ha közben elpusztítják 
a testét. 
 

Megszentelt birtok 
Szféra: Élet, Természet 
Mp: 42 
E: 40 + Tsz (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 30 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: 20 + 10 láb/Tsz 
Mágiaellenállás: - 
 A megszentelt birtok területén tartózkodók 
körönként k6 Fp-t, óránként k6 Ép-t gyógyulnak. A 
növényzet burjánzik, kétszer annyi termést hoz, az 
állatok semmit és senkit sem támadnak meg a 
területen. Ha a belépni szándékozó lények Jellemében 
szerepel a Halál, csak sikeres Akaraterőpróba esetén 
léphetnek be (a próba a pap TSz-e/3 mínusszal 
dobandó, lefelé kerekítve), de ha beléptek, ők is 
gyógyulnak. Megszentelt Birtokra mondott Elátkozott 
Birtok esetén, ha az elátkozás erősítése kisebb, akkor 
semmi sem történik, ha megegyezik a megszentelés 
erősítésével, a területről lefoszlik a Megszentelt Birtok 
(de elátkozott sem lesz), ha pedig az Elátkozott Birtok 
erősítése meghaladja a megszentelését, akkor a 
területről lefoszlik a megszenteltség és elátkozott lesz. 
 

Mentális befolyásoltság felfedése 
Szféra: Lélek 
Mp: 34 (54) 
E: 6 (1 Mp/E) 
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: speciális 
 A varázslat teljes mertekben úgy működik, 
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mint az Asztrális befolyásoltság felfedése, csak 
Mentálra vonatkozik. Egyetlen különbség, hogy ha 
olyan varázslatot is felfedez a pap, amely 
Mentálfonalat hoz létre a varázslat alkalmazója és 
áldozata között, s a varázslat alkalmazója a pap 
látótávolságán belül van, akkor egy pillanatra felvillan 
a fonal, s a pap tudni fogja, ki hozta létre az adott 
Mentálvarázst az általa vizsgált személyen (+20 Mp 
nélkül is). 
 

Méregzápor 
Szféra: Halál 
Mp: 60 
E: 5 (15 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: 10 + 2 láb/TSz 
Mágiaellenállás: Méregellenállás 
 A pap körül a Hatótávnak megfelelő 
sugarú körben méreg kezd el esni a pap által 
meghatározott magasságból (bármennyi lehet).  A 
méreg összes jellemzőjét a pap határozza meg, 
egyetlen kikötés, hogy mindenképpen 
kontaktméregnek kell lennie, és E-je megegyezik a 
varázslat E-jével. Természetesen a papra nem hat a 
méreg, de a Hatótávon belül tartózkodókra 
mindenképpen, akiknek a méregzáporban eltöltött 
minden egyes kör után méregellenállást kell dobniuk 
(egy körben elég 1 szegmensnyi időt a záporban 
tölteni ehhez). Védekezési lehetőségek: ősvíz aura 
minden 2E-je eggyel gyengíti a méreg E-jét, ősvíz 
zápor minden 3E-je eggyel gyengíti az ősvíz záporban 
tartózkodókra ható méreg E-jét, ősvíz kitörés és csóva 
minden 2E-je eggyel csökkenti a méreg E-jét abban a 
körben, amelyben hat, ősvíz sátor minden 2E-je 
eggyel csökkenti a méreg E-jét azok számára, akik a 
sátor alatt tartózkodnak, és a zápor a sátor felett esik. 
 

Méregzsák 
Szféra: Halál 
Mp: 47 
E: 4 (10 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 nap / TSz 
Hatótáv: pap 
Mágiaellenállás: speciális 
 A pap a varázslat segítségével eltarolhatja 
szervezetében a mérget, úgy, hogy az nem fejti ki rá a 
hatását. A varázslat végrehajtása a következőképpen 
zajlik: az egy kör alatt a pap halkan elmormolja a 
varázslat szavait, majd ezt követően egy percen (6 
körön) belül, ha méreg kerül a szervezetébe, akkor az 
eltárolódik. A varázslat E-jenek legalább akkorának 
kell lennie, mint a méreg E-jenek, hogy ez 
végrehajtódjon. Egyszerre egy méreg tárolható el, s 
mindaddig nem alkalmazható újra a varázslat, amíg a 
pap ki nem adja magából a mérget. Ez a Mérgezés 

varázslatnak megfelelő módon történik, a különbség 
csak annyi, hogy 18 Mp-be kerül és a pap semmit sem 
változtathat a méreg hatásán. A Mérgezést a varázslat 
Időtartamán belül kell alkalmaznia, ha ezt 
elmulasztaná, akkor az Időtartam lejártával 
automatikusan hat a méreg, s mindenképpen az 
erősebb hatásával. Bármilyen típusú (étel/ital-, 
fegyver-, kontakt-) mérget elraktározhat így a pap, s 
Mérgezéssel más szervezetébe juttathatja azt. 
 

Múmia készítése 
Szféra: Halál 
Mp: 100 
E: 500 
Varázslás ideje: 6 óra 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: - 

Egy meghalt, nagy jelentőségű papra szokták 
ezt alkalmazni, hogy szükség esetén bármikor 
visszahívhassák, de addig is álomtalan álomban 
pihenhessen. A készítése során Szertartással megáldott 
eszközökkel dolgoznak. A varázslat után 1 hét múlva 
lesz kész a múmia. Ezután Akaraterőpróbát kell 
tennie: ha nem sikerül, akkor a Lélek elszáll a testből, 
és ott csak egy Zombi marad; ha sikerült, kész a 
múmia. A múmiák Akaraterő próbát dobhatnak az 
idézés ellen. 

 
Őrző felkenése 

Szféra: Halál, Élet 
Mp: 80 
E: 500 (10 Mp/E) 
Varázslás ideje: 4 óra 
Időtartam: 1 év/E 
Hatótáv: Érintes, speciális 
Mágiaellenállás: - 

Az Őrző egy testet, halottat vagy tárgyat, 
területet őriz, fontos, hogy életében erős kötöttség 
kapcsolja hozzá. Az élőhalott őrző akkor ébred 
tudatára, amikor valaki megbolygatja a nyugalmát 
annak, amit őriz. Ezt csak egy halottra lehet 
rámondani. Őrző leírását lásd a Bestiariumban. 
 

Szentségtelen aura 
Szféra: Halál 
Típus: Nekromancia 
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Mp: 45/65 
E: 5 
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 3 kör/TSz 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: - 
 Az aura egy 15 láb sugarú gömb, 
amelynek középpontja az a pont, ahol a pap állt a 
varázslás alatt. Ezután a pap el is mehet, az aura nem 
változtatja meg a helyet. A varázslatnak két 
felhasználása lehetséges. Az első esetben (amely 45 
Mp) az aurában a gyógyító varázslatok nem 
működnek, de a rájuk költött Mp-k elvesznek. A 
gyógyitalok ideiglenesen elvesztik mágikus hatásukat 
az aurán belül. A második esetben (65 Mp) az aurában 
elmondott gyógyító varázslatok fordítva sülnek el, 
sebzést vagy a betegségek, mérgezések súlyosbodását 
idézik elő, az ezeken kívüli károsodások gyógyítása 
pedig sikertelen marad.  Ezen kívül az aurán belül az 
elfekre, félelfekre a következő módosítók érvényesek: 
  
 Erő Áll. Gyors. Ügy Akar. Aszt. 
Elf -2 -2 -2 -2 -2 -4 
Félelf -1 -1 -1 -1 -1 -2 

 
 KÉ TÉ VÉ CÉ 
Elf -10 -20 -20 -10 
Félelf -8 -15 -15 -8 

 
Szentségtelen kapu bezárása 

Szféra: Élet 
Mp: 70 
E: 35 
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

A boszorkánymesteri szentségtelen kaput 
zárhatja be a varázslattal a pap, istene segítségével. 
 

Tárgyak fiatalítása 
Szféra: Természet, Élet 
Mp: 7 
E: 1 (7 Mp/E) 
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat alatt megérintett nem mágikus 
tárgy fiatalítható, s ezzel az idő okozta állapotromlás 
megszüntethető. A körváltozás évben határozandó 
meg, ennek maximális mértéke: a varázslat E-je * a 
pap TSZ-e * 10 év. 
 

Tárgyak öregítése 
Szféra: Természet, Halál 
Mp: 7 

E: 1 (7 Mp/E) 
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat alatt megérintett nem mágikus 
tárgy öregíthető, s természetesen ezzel együtt jár a 
tárgy állagának jelentős romlása (azért vannak 
kivételek, pl. bor).  A körváltozás évben határozandó 
meg, ennek maximális mértéke: a varázslat E-je * a 
pap TSZ-e * 10 év. 
 

Tárgyak védelme 
Szféra: Természet, Élet 
Mp: speciális 
E: speciális 
Varázslás ideje: 4 kör 
Időtartam: 3 óra / Tsz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat hatására egy max. 40 font 
súlyú tárgy (mágikus is) a legkülönfélébb 
támadásokkal szemben megvédhető. Ettől függ a 
varázslat Mp igénye és erősítése is: 

Támadás típusa Mp/E 
Őselemek (őstűz, ősviz, stb.) 6 
Természetes elemek (tűz, víz, stb.) 3 
Paraelemek (elemi hő, fagy, stb.) 4 
Természetes hideg, meleg 2 
Elemi erő 5 
Természetes erő (fizikai támadás) 3 
Villám 4 
Sav 4 

 Egy varázslattal egyféle támadás ellen 
lehet felvértezni a tárgyat, amely a varázslat 
erősítésének megfelelő erősséget tud semlegesíteni az 
adott támadástípusból (elemi erő és fizikai támadás 
esetén SFÉ-t biztosít). Valamely támadási forma 
mágikus előfordulása elleni védelemben benne 
foglaltatik a természetes előfordulás elleni vedelem 
(pl.  10 E-s őstűz elleni vedelem 10 E-s Természetes 
tűz elleni védelmet is ad).  A védelmek nem adódnak 
össze, csak az erősebb számit (az előbbi példával élve, 
egy 20 E-s Természetes tűz elleni védelem 
hozzáadásakor elemi tűz esetén 10, Természetes tűz 
esetén 20 E-s védelme lesz a tárgynak).  A varázslat 
időtartama 3*TSz óra, ami TSz*3 Mp-ért 
megduplázható . 
 

Térablak 
Szféra: Természet 
Mp: 52 / 78 ill. 20 
E: 1 (10 Mp/E) 
Varázslás ideje: 2 kör ill.  5 perc 
Időtartam: 1 perc / TSz ill., amíg meg nem szüntetik 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: - 
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Ez szinten a különlegesebb papmágiák közé 
sorolható, melynek kétféle alkalmazása lehetséges. 
Egyrészt egy normál térkapuhoz hasonló nyílás 
nyitható (melyen át is lehet látni), másrészt ennek egy 
olyan változata (ez a kevesebb Mp-s), melyen nem 
lehet átmenni, csak átlátni (mindkét esetben 
meghatározható az irány). A papnak előzőleg egy 
láthatatlan mágikus jelet kell elhelyeznie a helyszínen 
(hüvelykujját kell odanyomnia a kívánt helyre), mely 
20 Mp-t igényel és 1 körig tart. A jel elhelyezése 
külön történik, és ez 20 Mp-be kerül. Egyszerre csak 
egy darab ilyen jele lehet, mely barmikor 
megszüntethető, csak ezután tud másik helyre is rakni. 
Természetesen ez a jel mágiát sugároz és a pappal 
szimpatikus viszonyban áll. E jel segítségével ezután 
már bármikor képes lesz a pap erre a helyszínre 
térablakot nyitni. A rituálé során az alkalmazó Szent 
Szimbólumával egy max. 2 láb sugarú (de azon belül 
bármekkora) kört rajzol a levegőbe (vagy bárhova, pl. 
falra), ez lesz a létrejövő térablak egyik oldala, a 
másik pedig a mágikus jel helyszínén lesz, amely 
körnek középpontja maga a jel. Megjegyzendő, hogy e 
térablakot bármilyen helyzetben létre lehet hozni, 
függőlegesen, vízszintesen, vagy bármely fokban a 
vízszinteshez képest, de természetesen a célhelyszínen 
is ugyanolyan helyzetben fog létrejönni. Mind az 
átjárható, mind a "csak átlátható" változat esetében a 
pap határozhatja meg (meg a Varázslás közben), hogy 
csak az ő oldaláról, csak a másik oldalról, vagy 
mindkét irányból átjárható vagy átlátható legyen-e a 
térablak. Amennyiben csak egyirányút hozott létre, 
úgy a "vak" oldalon nem latszik semmi a térablakból 
(csak mágia sugárzik). Ha az Időtartam lejárta előtt le 
akarná zárni, csak meg kell szüntetnie a mágikus jelet 
(egy másodperces koncentráció), így a térablak is és a 
jel is azonnal eltűnik (azaz lehet új jelet tenni 
bárhova). 
 

Tisztánlátás 
Szféra: Természet, Élet 
Mp: 34 
E: 5  (2 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc / TSz 
Hatótáv: 2 láb / TSz 
Mágiaellenállás: - 

Ez a varázslat is az egyik legkülönlegesebb 
papi mágiák közé tartozik. A pap a rituálé során Szent 
Szimbólumát a kiválasztott személy homlokához 
érinti, ahol ennek hatására egy láthatatlan bélyeg 
keletkezik, melynek segítségével az igazi, való világ 
"látható”, de csak a mágia hatótávolságán belül. Az 
alkalmazót többféleképpen is segítheti: 
- láthat sötétben, sőt, akár mágikus sötétségben is, ha a 
varázslat erőssége ugyanannyi, vagy meghaladja a 
sötétség erősséget; 
- akkor is lát, ha a szemeit (vagy a homlokát) bekötik; 

- felfedezheti az illúziókat (mindenfajtát, azaz a 
bárdok fényillúzióit és a varázslók agyra ható illúzióit 
is!) és a láthatatlanságot (mindenfajtát, azaz a pap, 
varázsló, boszorkány, bárd láthatatlanság varázslatát 
is!), ha a varázslat erőssége ugyanannyi, vagy 
meghaladja a láthatatlanság vagy az illúzió erősségét 
(ez a fényillúzióra nem vonatkozik, az mindenképpen 
lebukik); 

Az alkalmazó az Időtartam alatt bármikor 
átválthat a Tisztánlátás és a normális látása között. 
Amikor e mágia segítségével "nézelődik", a környezet 
mindig világoskék háttérrel és színárnyalattal, az 
illúziók és a láthatatlan dolgok pedig átlátszóan 
jelennek meg. 
 

Tűzvihar 
Szféra: Természet 
Mp: 85 
E: 6 (10 Mp/E) 
Varázslás ideje: 20 kör 
Időtartam: 1kör/TSz (max. 20 kör) 
Hatótáv: 1 km 
Mágiaellenállás: - 

A pap képes lesz TSz/3 "Szent tűz" -szerű 
tűzcsapással lesújtani 1 km-es körzetben (amit látnia 
kell) és a célpont felé kell mutatnia. Ezek mindegyike 
hasonlóan működik a Szent tűznél leírtakkal, azonban 
erre csak minden második körben képes. 
 

Vedelem a mérgektől 
Szféra: Élet, Természet 
Mp: 20 
E: 3 (7Mp / E) 
Varázslás ideje: 3 kör 
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Időtartam: 5 perc / TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat hatására a pap által 
megérintett személy Méregellenállása a varázslat E-
jével növekszik a varázslat Időtartamara.  Ez minden 
méregre vonatkozik, mágikus és természetes 
származásúakra is. 
 

Védelem a rontásoktól 
Szféra: Élet, Természet 
Mp: 25 
E: 3 (8Mp / E) 
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: 5 perc / TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat Időtartama alatt a pap által 
megérintett személy Egészsége a varázslat E-jével nő 
boszorkánymesteri Rontásokkal szemben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kis Arkánum Litániái 
 

Sebtágítás 
Szféra: Halál 
Típus: Vérmágia 
Mp: 15 
E: 3 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat időtartama alatt az áldozat 
minden szúró / vágó / lőfegyvertől elszenvedett 6Fp 
illetve minden 1 Ép sebződés után körönként a 
varázslat E-jenek megfelelő Fp-t veszít /Ép-be is 
átcsúszhat /. Az időtartam lejárta után a sebek 
normális módon gyógyulnak illetve gyógyíthatóak. 
Elfekre +4, félelfekre +3 E. 
 

Vérkesztyű 
Szféra: Halál 
Típus: Vérmágia 
Mp: 22 
E: a pap szintje 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: pap 
Mágiaellenállás: - 
 A Varázslás ideje alatt a papnak vérbe kell 
mártania a kezét, amely kesztyűt képez rajta, s az 
Időtartam lejártáig a pap szintjével azonos mertekben 
növeli az erejét, maximum 20-ig. Minden dl vér +5 
TÉ-t jelent, és a varázslat az időtartam lejártáig Mf-ú 
ökölharc képzettséget biztosít a papnak. A 
manapontok megduplázásával mindkét kézre felvihető 
a kesztyű egyazon varázslat alatt. Elfek ellen +4, 
félelfek ellen +3 Sp-t ad a varázslat ököllel bevitt ütés 
esetén. 

 
Kis Arkánum Rituáléi 

 
Életet adó vér 

Szféra: Halál 
Típus: Vérmágia 
Mp: speciális 
E: speciális 
Varázslás ideje: speciális 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

Ez a varázslathasonlóan működik, mint a 
gyógyítás, de csak Ép-t lehet vele gyógyítani (a seb 
nem múlik el). A pap megitatja vérrel a személyt, akin 
gyógyítani akar, és a vér beépülve szervezetébe, 
gyógyítja azt. 1 ÉP gyógyításához 1 deciliter vér 
szükséges. 15 % eséllyel a vér nem megfelelő, és 
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akkor nem történik meg a gyógyulás. Csak a lénynek 
megfelelő típusú vért lehet felhasználni. 
 

Vérfakasztó penge 
Szféra: Halál 
Típus: Vérmágia 
Mp: 25 
E: 2 (10 Mp/E) 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 1 kör/TSz 
Hatótáv: pap 
Mágiaellenállás: - 
 A pap kezében egy vérvörös egykezes 
kard anyagiasul (a pap határozza meg pontos típusát, 
de mindenképpen valamilyen egykezes szúró / 
vágófegyvernek), amelynek módosítói: T/k:2, +15 
KÉ, +15 TÉ, -20 VÉ, +E Sp. A kard E-je minden 
egyes Fp-vesztést okozó seb nyitásakor 1-el, és 
minden egyes Ép-vesztest okozó seb nyitásakor 2-vel, 
no. A következőképpen növelhető meg a fegyver E-je: 
Vérbe mártás + 1 E/2 szegmens 
Élő testbe szúrás + 1 E/3 szegmens 
Friss halottba szúrás + 1 E/4 szegmens 

 Természetesen elfekre +4, félelfekre +3 E.  
Szemben a káoszkarddal, ezzel védekezni is lehet és a 
másik kézben akármi lehet.   A varázslat Időtartama a 
manapontok megduplázásával kétszeresére növelhető 
(de tovább nem). 
 

Vér vonzása 
Szféra: Halál 
Típus: Vérmágia 
Mp: 40 
E: 1 (15 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: az ellenfél Egészsége*1 kör 
Hatótáv: 20m sugarú kör 
Mágiaellenállás: Egészségpróba 

Ha a pap kezében van ellenfelének egy kis 
adag vére, akkor a vérre mondhatja ezt a varázslatot. 
Az ellenfél vére elkezdi elhagyni a testet, és próbál 
eljutni a papnál lévő vérhez. Az áldozat körönként 1 
egészségpontot veszít, de joga van minden körben 
egészségpróbát tenni (siker esetén megszűnik a 
varázslat). Ez az egészség csak egynapi pihenés után 6 
óránként jön vissza. Ha a papnál nincsen az 
ellenfelének a vére, akkor egy hasonló fajba tartozó 
lénynek a vére kell, akkor nem 1 körönként, hanem 2 
körönként csökken az egészség, és +2-vel dobhat 
mentődobást. Elfek -4, félelfek -3-mal dobnak ellene 
mentődobást. Ha a pap a kezében lévő vért kiönti, 
vagy kiverik onnan, akkor megszűnik a mágia. 
További Mp befektetésével erősíthető, és az erősítés 
mértékében negatív módosítót ad az egészségpróbára. 
 

Vérzékenység 
Szféra: Halál 

Típus: Vérmágia 
Mp: 55 
E: 15 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam:  1 perc / TSz 
Hatótáv: 3 láb 
Mágiaellenállás: - 
 Az áldozat minden nyílt sebe után annyi 
Fp-t veszít percenként, mint amennyi a seb által 
okozott Fp-veszteség volt. Ha Fp-i elfogytak, elájul, és 
percenként 1 Ép-t veszít a halál vagy a gyógyulás 
bekövetkeztéig.  A vérzés Mf-ú sebkötözéssel vagy 
Mf-ú herbalizmussal megállítható, ugyanezen 
képzettségek Af-val pedig 3 percenként veszít Fp/Ép-t 
az áldozat.  Zúzófegyverek Ép sebzései esetén 3 
körönként veszít a vérzékenységben szenvedő annyi 
Fp-t, mint amennyi az Ép sebzés volt (belső vérzés). 
Ez csak papi mágia kritikus betegség gyógyítással 
állítható meg (25 Mp). Maga a vérzékenység papi 
Átokűzéssel szüntethető meg véglegesen.  A 
Vérzékenység erőssége elfek esetén +4, félelfek 
esetén +3. 

 
Nagy Arkánum Litániái 

 
Véralvasztás 

Szféra: Halál 
Típus: Vérmágia 
Mp: 40 
E: 5 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/TSz 
Hatótáv: 12 láb 
Mágiaellenállás: - 
 Hatása megegyezik a boszorkánymesteri 
Vérdermesztés rontással, a következő eltérésekkel: 
- nincs ellene Mágiaellenállás, Egészségpróba sem 
- Időtartama 2 kör/TSz 
- körönként a KE, TE, VE az erősséggel megegyező 
ponttal csökken, majd a varázslat félidejéhez érve 
körönként ugyanennyivel nő, amíg vissza nem áll az 
eredeti állapot, 
    Pl.: -5,-10,-15,-20,-20,-15,-10,-5 módosítók járnak 
az 1., 2.,.., 8. körben 8 körös Időtartam esetén 5 E 
mellett 
 

Véraura 
Szféra: Halál 
Típus: Vérmágia 
Mp: 20 
E: 5 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 kör / TSz 
Hatótáv: pap 
Mágiaellenállás: - 
 Az Időtartam alatt a pap testére jutó ver 
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(amely saját nem lehet) aurakent körbeveszi, s védi. 
Minden 5 deciliter vér +1 SFÉ-t ad (amely túlütéssel 
természetesen csökken, az aurából kiloccsanó ver 
formájában), és plusz 5-öt ad a pap VÉ-jére. A pap 
csak magán hozhatja létre a véraurát, amelyen ő 
tisztán átlát, kívülről azonban csak nagyon 
homályosan lehet őt látni. A véraura SFE- jenek 
maximuma a pap szintjével azonos. A ver 
többféleképpen juthat a papra, pl.: egyszerűen magara 
önti, vérgyűjtéssel, belefekszik egy vérrel teli kádba 
(ekkor szegmensenként egy SFÉ-t kap) stb. A 
varázslat manapontjainak többszörözésével az 
Időtartam többszörözhető.  
 

Vérfolyam 
Szféra: Halál 
Típus: Vérmágia 
Mp: 32 
E: 4 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 kör/TSz 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: - 
 Az áldozat szeméből, szájából, füléből, 
orrából elkezd folyni a vér. Az Időtartam alatt a 
varázslat erősítésével megegyező Sp-t veszít, illetve a 
következők érvényesülnek: 
- harc félhomályban (mar vakharc Af is semlegesíti) 
- nehezen érthető beszed (beszedet igénylő varázslás 
nem lehetséges) 
- eltompult hallás, szaglás, látás 
- másra pszit alkalmazni lehetetlen a látásromlás miatt 
 

 
Nagy Arkánum Rituáléi 

 
Vérkitörés 

Szféra: Halál 
Típus: Vérmágia 
Mp: 60 
E: speciális 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 kör / TSz 
Hatótáv: 12 / 15 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A pap tőle maximum 12 láb távolságra 
kijelöl egy pontot, amelybe minden friss sebből 
kibuggyanó vér a vérgyűjtéshez hasonló módon 
áramlik és ott egyesül. Az Időtartamon belül a pap 
barmikor kijelölheti a kitörés időpontját (amelyet 
később már nem módosíthat), de legkésőbb az 
Időtartam lejártával az automatikusan bekövetkezik. A 
kitörés E-je: minden 2 Ép-nyi illetve minden 8 Fp-nyi 
ver (másképpen 4dl) 1 E-t jelent. A kitörés 
centrumától lábanként 1-gyel csökken az E, és a 
sebzése E*k6 (tűzkitöréshez hasonlóan).  Elfekre +4, 

félelfekre +3 E a kitörés hatósugarán belül, de a 
hatósugár NEM nyúlik meg számukra sem 4, illetve 3 
lábbal! A papot nem sebzi az általa létrehozott kitörés. 
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Kis Arkánum Litániái 
Varázslat neve Szféra Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 

Állatészlelés É,T 2 5 t 1 kör 1 kör/TSz 30 láb - 
Csúszó talaj T,H 18 2 6 3 szegmens 1 kör/TSz 30/10 láb - 
Éhség L 22 6 spec. 5 szegmens 2k+2k/TSz 15 láb Men 
Érzelemérzékelés L 5 5 1 5 szegmens egyszeri 10 láb Asz 
Fehér pajzs T,É 30 3 5 5 szegmens 1 perc/TSz érintés - 
Fekete pajzs É 40 5 5 1 kör 1 perc/TSz érintés - 
Folyondár T 17 20 5 3 szegmens 3 kör/TSz 20 láb - 
Forgószél T,É 8 1 6 4 szegmens 2 kör/TSz érintés - 
Fűbéklyó T 12 1 5 2 szegmens 1 kör/TSz 20/60 láb spec. 
Időjóslás T 4 1 2 3 perc egyszeri - - 
Intelligens lények észlelése É,L 10 5 t 1 kör 1 kör/TSz 30 láb - 
Isteni roham H 10 1 1 1 szegmens 1 támadás pap - 
Isteni védelem É 6 1 1 2 szegmens 1 kör/2 TSz pap - 
Jellemérzékelés L 10 3 1 5 szegmens egyszeri 15 láb Asz 
Kísértetkéz H sp. TSz - 2sz+1 sz/áldozat egyszeri 20 láb spec. 
Láthatatlanság észlelése É,T 15 1 5 4 szegmens 2 kör/TSz 12 láb - 
Oltalmazó bosszú L 30 20 - 10 perc 1 nap érintés Men 
Parancs állatoknak T 20 5 - 1 kör 1 óra/TSz érintés Men 
Süketség L 24 6 2 3 szegmens 1 kör/TSz 15 láb Men 
Szomjúság L 16 6 spec. 5 szegmens 2k+2k/TSz 15 láb Men 
Testi áldás T 16 1 10 1 kör 2 kör/TSz érintés - 
Túlvilági lények észlelése É,H 12 5 t 1 kör 1 kör/TSz 30 láb - 
Ugrálás T 15 1 10 1 kör 1 kör/2 TSz 5 láb/E - 
Vakság L 28 6 3 3 szegmens 1 kör/TSz 15 láb Men 
Vámpírérintés H 25 1 12 5 szegmens 1 kör/2 TSz érintés - 
Védekezés állatoktól T 5 1 2 1 kör 10perc/TSz 1 láb - 

 
Kis Arkánum Rituáléi 

Varázslat neve Szféra Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Állatkeresés T 18 TSz - 7 kör  egyszeri 5 km/TSz - 
Bénító penge H 30 4 10 4 szegmens 1 kör/TSz pap spec. 
Esőtől védő aura T 2 1 t 3 kör 10perc/TSz érintés - 
Élet őrzése É 10 2 2  1 kör 1 kör/TSz érintés - 
Élőhalott feloldása H,É 20 5 2 1 kör egyszeri 12 láb spec. 
Feldühítés L 12 6 1 2 kör 4 kör/TSz 12 láb Asz 
Földfal T 4 1 4 5 szegmens 1 kör/TSz speciális - 
Időmeghatározás T,L 8 5 2 3 kör egyszeri - - 
Isteni jel L 50 spec. 10 10 perc speciális 100 láb Asz 
Kapcsolat állattal T,L 15 1 4 1 kör 1 perc/TSz érintés Men 
Kipréselés H 63 TSz - 1 kör 1 kör/TSz érintés - 
Kommunikáció állattal L,T 14 5 t 1 kör 1 perc/TSz 5 láb - 
Kommunikáció lénnyel L,T 25 10 1 1 kör 1 perc/TSz 5 láb Men 
Kommunikáció növénnyel L,T 4 1 - 1 kör 1 perc/TSz 5 láb - 
Megnyugtatás L 6 6 1 2 kör végleges 12 láb Asz 
Megszállottá változtatás H,L 50 10 8 2 kör 10 nap 10 láb Asz 
Növénykeresés T 14 TSz - 6 kör egyszeri 7 km/TSz - 
Örökké égő tuskó T 16 TSz - 2 kör speciális érintés - 
Repülés T 40 5 - 2 kör 5 perc/TSz érintés - 
Szent vonal L 15 1 5 1 kör speciális 20 láb - 
Tárgyak belső roncsolása T,H 10 1 3 5 kör egyszeri érintés - 
Tárgyak megerősítése T,É 8 1 2 3 kör végleges érintés - 
Tárgyak roncsolása T,H 8 1 2 3 kör egyszeri érintés - 
Tárgykeresés T 10 TSz - 5 kör egyszeri 10km/Tsz - 
Térfordítás T 10 1 10 1 szegmens 1 kör/2 TSz érintés - 
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Tulajdonság átvétele állattól T 20 1 - 1 kör 1 óra/TSz érintés - 
Tűzfal T 8 1 6 5 szegmens 1 kör/TSz speciális spec. 
Vízaura T 6 1 6 1 szegmens 3 kör/TSz érintés - 

 
Nagy Arkánum Litániái 

Varázslat neve Szféra Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Agyrobbantás H,L 20 5 3 1 kör egyszeri látótáv Men 
A múlt fájdalma É,H 100 50 2 2 kör egyszeri 20 láb * 
Átváltozás állattá T,L 60 8 12 2 kör 10perc/TSz érintés * 
Átváltozás lénnyé T,L 70 8 14 3 kör 5 perc/TSz érintés * 
Átváltozás növénnyé T,L 50 8 10 1 kör 15perc/TSz érintés * 
Bebörtönzött lelkek kiszab. L 72 TSz - 6 kör egyszeri 30 láb - 
Bosszúra uszítás H 40 50 spec. 1 óra speciális érintés - 
Csapdák felfedése É 32 TSz - 1 kör 1 perc/Tsz 9 láb - 
Dögletes bűz H 30 2 10 1 kör 3 kör/TSz 30/15 láb spec. 
Elemformázás T 10 1 spec. 1-10 kör 1 perc/TSz 1 láb spec. 
Elemtaszítás T 20 3 10 1 kör 3 kör/TSz érintés - 
Elmenyúzás L 20 8 2 3 szegmens 1 kör/TSz 15 láb Men 
Érzelem befolyásolása L 22 10 t 1 kör 1 óra/TSz 10 láb Asz 
Fátyol É 12 3 6 3 szegmens 1 kör/TSz pap - 
Fegyver észlelése É 18 10 2 5 szegmens 2 kör/TSz 9 láb Men 
Hangtalan járás T 12 3 4 1 kör 1 perc/TSz érintés - 
Időjárás zabolázása T 30 5 1 1 kör egyszeri 1 km - 
Immunitás észlelése É,T 21 8 1 3 szegmens egyszeri 12 láb spec. 
Jóindulat észlelése É,L 22 10 2 1 kör 1 kör/TSz 15 láb Asz 
Lapítás T 22 TSz - 3 szegmens 2 kör/TSz érintés - 
Láthatatlanság felfedése É,T 25 1 5 1 kör 3 kör/Tsz 12 láb - 
Levegőszipoly T,H 30 10 - 5 kör 5 kör/TSz 20 láb - 
Mozdulatlanság L 25 12 2 3 szegmens 6 kör 20 láb Men 
Mp-befojtás T 18 2 8 1 szegmens 1 kör/2 TSz 20 láb spec. 
Mp-felfüggesztés T sp. 1 spec. 1 szegmens 1 kör/TSz 10 láb - 
Nyomtalan járás T 13 3 5 1 kör 1 perc/TSz érintés - 
Összetartozás gondolatokb. L 20 15 5 1 kör/fő 5 perc/Tsz 1 km/TSz Men 
Pengék H 78 TSz - 3 szegmens 2 kör/Tsz 12 láb - 
Pöröly H,T 16 4 4 1 szegmens egyszeri 15 láb spec. 
Rontástükör H,É 42 4 5 1 szegmens egyszeri 20 láb spec. 
Rosszindulat észlelése L,É 35 15 2 1 kör 1 kör/TSz 15 láb Asz 
Szerencse fia T 18 3 5 1 kör 1 perc/TSz érintés - 
Templomi aura L,T 20 - spec. speciális speciális 2 láb/hívő spec. 
Testcsere L 65 5 8 1 kör végleges 10 láb * 
Testőrök É 60 TSz - 3 szegmens 3 kör/TSz 12 láb - 
Vágyak ismerete L 32 12 4 1 kör egyszeri 6 láb Asz 

*: Asztrál és Mentál 
 
Nagy Arkánum Rituáléi 

Varázslat neve Szféra Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Asztrális befolyásoltság felf. L 28 6 1 6 kör egyszeri érintés spec. 
Az istenek hatalma É,H,L sp. 100 - 1 óra pap élete pap, sp. - 
Állat felruházása T 80 20 - 12 óra végleges érintés - 
Átfolyás T 34 TSz - 2 kör  1kör/TSz pap - 
Elátkozott birtok H 51 spec. 5 30 kör végleges speciális - 
Elbájolás L 24 15 4 1 kör 1 perc/TSz 12 láb Asz 
Érzelmek elűzése L 38 12 4 3 kör 1 nap/TSz érintés Asz 
Érzelmek rablánca L 32 12 3 3 kör 1 nap/TSz érintés Men 
Félelem elűzése L 18 6 1 1 vagy 21 kör speciális érintés spec. 
Felkenés L 70 10 2 1 óra 1 nap/TSz speciális Men 
Fojtás H 28 TSz - 4 szegmens 1 kör/TSz 12 láb - 



 
 
 
 
 

Papok mágiája 

40 

Helymeghatározás T 22 TSz - 4 kör egyszeri - - 
Istenek nyelve L 78 TSz - 5 kör 1 óra/2 TSz pap - 
Kilépés a testből L,T 38 TSz - 4 kör 2 perc/TSz pap - 
Megszentelt birtok É,T 42 spec. 5 30 kör végleges speciális - 
Mentális befolyásoltság felf. L 34 6 1 6 kör egyszeri érintés spec. 
Méregzápor H 60 5 15 1 kör 1 kör/Tsz speciális spec. 
Méregzsák H 47 4 10 1 kör 1 nap/TSz pap spec. 
Múmia készítése H 100 500 - 6 óra végleges - - 
Őrző felkenése H,É 80 500 spec. 4 óra 1 év/E érintés - 
Szentségtelen aura H 45 5 - 2 kör 3 kör/TSz 15 láb - 
Szentségtelen kapu bezárása É 70 35 - 3 kör végleges 20 láb - 
Tárgyak fiatalítása T,É 7 1 7 5 kör végleges érintés - 
Tárgyak öregítése T,H 7 1 7 5 kör végleges érintés - 
Tárgyak védelme T,É sp. spec. spec. 4 kör 3 óra/TSz érintés - 
Térablak T sp. 1 10 2 kör v. 5 perc 1 perc/TSz - - 
Tisztánlátás T,É 34 5 2 1 kör 1 perc/TSz 2 láb/TSz - 
Tűzvihar T 85 TSz - 20 kör 1 kör/TSz 1 km - 
Védelem a mérgektől É,T 20 3 7 3 kör 5 perc/TSz érintés - 
Védelem a rontásoktól É,T 25 3 8 3 kör 5 perc/TSz érintés - 

 
Vérmágia 

Kis Arkánum Litániái 
Varázslat neve Szféra Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 

Sebtágítás H 15 3 5 3 szegmens 1 kör/TSz 15 láb - 
Vérkesztyű H 22 TSz - 5 szegmens 1 kör/TSz pap - 

 
Kis Arkánum Rituáléi 

Varázslat neve Szféra Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Életet adó vér H sp. spec. - speciális végleges érintés - 
Vérfakasztó penge H 25 2 10 4 szegmens 1 kör/TSz pap - 
Vér vonzása H 40 1 15 1 kör speciális 20 láb spec. 
Vérzékenység H 55 15 5 1 kör 1 perc/TSz 3 láb - 

 
Nagy Arkánum Litániái 

Varázslat neve Szféra Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Véralvasztás H 40 5 5 1 kör 1 kör/TSz 12 láb - 
Véraura H 20 5 - 1 kör 2 kör/TSz pap - 
Vérfolyam H 32 4 5 1 kör 2 kör/TSz 15 láb - 

 
Nagy Arkánum Rituáléi 

Varázslat neve Szféra Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Vérkitörés H 60 spec. - 1 kör 2 kör/TSz 12/15 láb - 

 
sp., spec.: speciális, lásd az adott varázslatnál 
t: többszörözés 
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Kis Arkánum Litániái 
 

Izzó vér 
Szféra: Halál 
Mp: 22 
E: 5 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör / TSz 
Hatótáv: 2 láb 
Mágiaellenállás: - 
 Az izzó vér a vérmágia varázslatainak egyik a 
leggonoszabbika, legcsúfabbika. Az áldozat saját vére 
válik önnön elpusztítójává, ha a körülmények 
megfelelnek erre. A varázslat hatása meglehetősen 
sajátos. Alkalmazása esetén az ellenfél vére, ha 
levegőre kerül – például kapott seb miatt – lángra 
lobban. A hatás több szemtanú leírása szerint 
döbbenetes. A több sebből vérző áldozat, még ha 
sérülései nem is lennének végzetesek, a lángok örök 
oltásába hal bele, ha be nem kötözik. Több seb esetén 
minden egyes mozdulata, mely a vérzés csillapítására 
irályul, az ellenkező oldalon feltépi a sebeket, 
fellobbannak hát a lángok. Ekkor kétségbeesetten 
próbálja eloltani a bőrén csorgó, eleven tüzet, mire a 
lassan már-már lecsillapodó vérzés kezdődik elölről az 
ellenkező oldalon. A varázslat kegyetlen, kizárólag 
halál jellemű papok használhatják – ők viszont 
élvezetet találnak benne. Vér és tűz együtt – igazán 
nekik való móka. A fellobbanó tűz nagysága persze 
arányos az elvesztett vérrel, így a lángok sebzése is 
ettől függ. A tűz minden körben fele annyi Sp-t sebez, 
mint amennyi az eredeti seb okozta veszteség volt – 
amennyiben a sebzés csak Fp vesztéssel járt. Az Ép 
csökkenéssel járó, különösen erősen vérző, komoly 
sebek a lángok igazi táplálói. Minden egyes elvesztett 
Ép további k6 Fp sebzést eredményez a lángoló 
vérnek köszönhetően. Megtörténhet továbbá, hogy az 
áldozat ruhái, felszerelési tárgyai is tüzet fognak, ezzel 
a helyzet még reménytelenebbé válik. A varázslat 
időtartama 16 Mana-pont befektetésével 
megduplázható. 

 
Sebtágítás 

Szféra: Halál 
Mp: 15 
E: 3 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat időtartama alatt az áldozat 
minden szúró / vágó / lőfegyvertől elszenvedett 6Fp 
illetve minden 1 Ép sebződés után körönként a 
varázslat E-jenek megfelelő Fp-t veszít /Ép-be is 
átcsúszhat /. Az időtartam után a sebek normálisan 
gyógyulnak illetve gyógyíthatóak. Elf +4, félelf +3 E. 

 
Vérkesztyű 

Szféra: Halál 
Mp: 22 
E: a pap szintje 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: pap 
Mágiaellenállás: - 
 A Varázslás ideje alatt a papnak vérbe kell 
mártania a kezét, amely kesztyűt képez rajta, s az 
Időtartam lejártáig a pap szintjével azonos mertekben 
növeli az erejét, maximum 20-ig. Minden dl vér +5 
TÉ-t jelent, és a varázslat az időtartam lejártáig Mf-ú 
ökölharc képzettséget biztosít a papnak. A 
manapontok megduplázásával mindkét kézre felvihető 
a kesztyű egyazon varázslat alatt. Elfek ellen +4, 
félelfek ellen +3 Sp-t ad a varázslat ököllel bevitt ütés 
esetén. 
 

Vérnyomás csökkentése 
Szféra: Halál 
Mp: 7 
E: 1 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat hatására a megérintett személy 
szívébe kevesebb vér jut vissza, így kevesebb vér 
pumpálódik az agyi keringésbe, szédülés lép fel. Ha az 
áldozat ellenkezik, akkor sikeres támadó dobás 
szükséges a pap szent szimbólumával (TÉ: 20). Ha a 
varázslat létrejött akkor harc kábultan módosítói 
vonatkoznak az áldozatra. Az időtartam további 10 
Mana-pontért plusz egy körrel növelhető a 
szintenkénti időtartamon túl. 

 
Kis Arkánum Rituáléi 

 
Életet adó vér 

Szféra: Halál 
Mp: speciális 
E: speciális 
Varázslás ideje: speciális 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

Ez a varázslathasonlóan működik, mint a 
gyógyítás, de csak Ép-t lehet vele gyógyítani (a seb 
nem múlik el). A pap megitatja vérrel a személyt, akin 
gyógyítani akar, és a vér beépülve szervezetébe, 
gyógyítja azt. 1 ÉP gyógyításához 1 deciliter vér 
szükséges. 15 % eséllyel a vér nem megfelelő, és 
akkor nem történik meg a gyógyulás. Csak a lénynek 
megfelelő típusú vért lehet felhasználni. 
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Véráldozat 
Szféra: Halál 
Mp: 24 
E: 7 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 perc / TSz 
Hatótáv: 3 láb 
Mágiaellenállás: - 
 Erős vérmágia, melynek során a pap 
istenének áldozza ellenfele vérét. A pap, miután a 
varázslatot létrehozta, az ellenfél életerejét istenéhez 
irányítja. Így az áldozat a 2 perc szintenkénti 
időtartam alatt (pl. harcban, vagy egyéb sebzésből 
kifolyólag) vesztett Fp-t és Ép-t természetes úton nem 
szerezheti vissza, s a mágikus gyógyítás is csak a 
szokásos mennyiség negyedét gyógyítja rajta. A 
varázslat hatása végleges, s csak egymás után 
alkalmazott Átokűzés és Mérgezés gyógyítása (lásd 
Gyógyítás varázslatnál) semlegesítheti. Ha az 
átokűzés sikeres volt (azt erősítés ebben az esetben a 
Véráldozat erősítése), s a gyógyítás is végrehajtatott, 
az áldozat normális gyógyuló képessége visszatér. 
 

Vérfakasztó penge 
Szféra: Halál 
Mp: 20 
E: 2 (10 Mp/E) 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: pap 
Mágiaellenállás: - 
 A pap kezében egy vérvörös egykezes 
kard anyagiasul (a pap határozza meg pontos típusát, 
de mindenképpen valamilyen egykezes szúró / 
vágófegyvernek), amelynek módosítói: T/k:2, +15 
KÉ, +15 TÉ, -20 VÉ, +E Sp. A kard E-je minden 
egyes Fp-vesztést okozó seb nyitásakor 1-el, és 
minden egyes Ép-vesztest okozó seb nyitásakor 2-vel, 
no. A következőképpen növelhető meg a fegyver E-je: 
Vérbe mártás + 1 E/2 szegmens 
Élő testbe szúrás + 1 E/3 szegmens 
Friss halottba szúrás + 1 E/4 szegmens 

 Természetesen elfekre +4, félelfekre +3 E.  
Szemben a káoszkarddal, ezzel védekezni is lehet és a 
másik kézben akármi lehet.   A varázslat Időtartama a 
manapontok megduplázásával kétszeresére növelhető 
(de tovább nem). 
 

Vérgát 
Szféra: Halál 
Mp: 18 
E: 6 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: 1 nap / TSz 
Hatótáv: max 1 mérföld sugarú kör 
Mágiaellenállás: asztrális 
 A vérmágia védővarázslata, mely távol 

tarthatja a nem kívánt látogatókat a pap által kijelölt 
területről. Ehhez a területet vérrel kell megjelölni, 
illetve körberajzolni határait. A vérgát két módon 
alkalmazható. Az első módon a gátat csak az az egy 
lény nem lépheti át, melynek vérével azt felrajzolták. 
Ebben az esetben az erősítés értéke az alap 18 Mp 
mellett 12 ponttal növekszik , tehát 18 lesz. A másik 
módszerrel minden, az adott lény fajába tartozó 
kreatúra távol tartható, legyen az ember, ork, tigris 
vagy árnyjáró. Ebben az esetben az erősítés értéke 
csak további Mana-pontok befektetésével növelhető. 
A rajzoláshoz felhasznált vér lehet kevert is. Annyi 
személy vagy lény vérét tartalmazhatja, ahányadik 
szintű a pap. A lények tartozhatnak egyazon fajba, 
avagy több különböző fajba is, ez utóbbi esetben 
minden képviselt faj egyedei számára áttörhetetlen 
lesz a gát. A vérgát vonalát csak a pap törheti meg, s 
ekkor a mágia eloszlik. A varázslat erősítése 5 Mana-
pont befektetésével történhet 1E-nként. 
 

Vérgyűjtés 
Szféra: Halál 
Mp: 15 
E: 5 
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 perc / TSz 
Hatótáv: 10 láb  
Mágiaellenállás: - 
 A vérmágia ezen alapvarázslata 
segítségével a pap a kívánt személy vérét 
összegyűjtheti és további mágiákhoz felhasználhatóvá 
teheti. A varázslat elején ki kell jelölnie egy edényt, 
melybe a vért fel kívánja fogni. (Ez lehet bármi, 
amiből nem folyik ki.) Ezek után az áldozaton ütött 
sebből a varázslat hatására a vér az edénybe áramlik, 
méghozzá igen látványosan. Ahogy a sebből kifolyik, 
a levegőben (avagy a talajon) lassan az edény felé 
kúszik, majd belecsorog. Az így gyűjtött vér soha nem 
alvad meg, tehát mindig felhasználható marad. 
Minden egyéb módon lecsapolt vér esetében meg kell 
gátolni az alvadást, ami különböző anyagok 
felhasználásával lehetséges. A vér mennyisége attól 
függ, hogy az áldozat mennyi Fp-t és Ép-t veszített a 
varázslat időtartama alatt. Egy Fp veszteség 1 
gyűszűnyi, egy Ép pedig egy kis pohárnyi vért jelent. 
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Vérkeringés lassítása 

Szféra: Halál 
Mp: 9 
E: 1 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör / TSz 
Hatótáv: 3 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A varázslat segítségével lassítható a 
vérkeringés. Az áldozat kezében lelassul a keringés, 
kevesebb oxigénhez jutnak az erek, gyengeség fogja el 
az áldozatot. Erő, Gyorsaság képessége 3-al csökken, 
TÉ és VÉ értéke 10-el, KÉ értéke 5-el lesz kevesebb a 
varázslat időtartama alatt. További 8 Mana-pont 
befektetésével egy újabb körrel meghosszabbítható a 
szintenkénti időtartamon túl. 
 

Vér vonzása 
Szféra: Halál 
Mp: 40 
E: 1 (15 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: az ellenfél Egészsége*1 kör 
Hatótáv: 20m sugarú kör 
Mágiaellenállás: Egészségpróba 

Ha a pap kezében van ellenfelének egy kis 
adag vére, akkor a vérre mondhatja ezt a varázslatot. 
Az ellenfél vére elkezdi elhagyni a testet, és próbál 
eljutni a papnál lévő vérhez. Az áldozat körönként 1 
egészségpontot veszít, de joga van minden körben 
egészségpróbát tenni (siker esetén megszűnik a 
varázslat). Ez az egészség csak egynapi pihenés után 6 
óránként jön vissza. Ha a papnál nincsen az 
ellenfelének a vére, akkor egy hasonló fajba tartozó 
lénynek a vére kell, akkor nem 1 körönként, hanem 2 
körönként csökken az egészség, és +2-vel dobhat 
mentődobást. Elfek -4, félelfek -3-mal dobnak ellene 
mentődobást. Ha a pap a kezében lévő vért kiönti, 
vagy kiverik onnan, akkor megszűnik a mágia. 
További Mp befektetésével erősíthető, és az erősítés 
mértékében negatív módosítót ad az egészségpróbára. 
 

Vérzékenység 
Szféra: Halál 
Mp: 55 
E: 15 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam:  1 perc / TSz 
Hatótáv: 3 láb 
Mágiaellenállás: - 
 Az áldozat minden nyílt sebe után annyi 
Fp-t veszít percenként, mint amennyi a seb által 
okozott Fp-veszteség volt. Ha Fp-i elfogytak, elájul, és 
percenként 1 Ép-t veszít a halál vagy a gyógyulás 
bekövetkeztéig.  A vérzés Mf-ú sebkötözéssel vagy 
Mf-ú herbalizmussal megállítható, ugyanezen 

képzettségek Af-val pedig 3 percenként veszít Fp/Ép-t 
az áldozat.  Zúzófegyverek Ép sebzései esetén 3 
körönként veszít a vérzékenységben szenvedő annyi 
Fp-t, mint amennyi az Ép sebzés volt (belső vérzés). 
Ez csak papi mágia kritikus betegség gyógyítással 
állítható meg (25 Mp). Maga a vérzékenység papi 
Átokűzéssel szüntethető meg véglegesen.  A 
Vérzékenység erőssége elfek esetén +4, félelfek 
esetén +3. 
 

 
Nagy Arkánum Litániái 

 
Véralvasztás 

Szféra: Halál 
Mp: 40 
E: 5 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/TSz 
Hatótáv: 12 láb 
Mágiaellenállás: - 
 Hatása megegyezik a boszorkánymesteri 
Vérdermesztés rontással, a következő eltérésekkel: 
- nincs ellene Mágiaellenállás, Egészségpróba sem 
- Időtartama 2 kör/TSz 
- körönként a KE, TE, VE az erősséggel megegyező 
ponttal csökken, majd a varázslat félidejéhez érve 
körönként ugyanennyivel nő, amíg vissza nem áll az 
eredeti állapot, 
    Pl.: -5,-10,-15,-20,-20,-15,-10,-5 módosítók járnak 
az 1., 2.,.., 8. körben 8 körös Időtartam esetén 5 E 
mellett 
 

Véraura 
Szféra: Halál 
Mp: 20 
E: 5 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 kör / TSz 
Hatótáv: pap 
Mágiaellenállás: - 
 Az Időtartam alatt a pap testére jutó ver 
(amely saját nem lehet) aurakent körbeveszi, s védi. 
Minden 5 deciliter vér +1 SFÉ-t ad (amely túlütéssel 
természetesen csökken, az aurából kiloccsanó ver 
formájában), és plusz 5-öt ad a pap VÉ-jére. A pap 
csak magán hozhatja létre a véraurát, amelyen ő 
tisztán átlát, kívülről azonban csak nagyon 
homályosan lehet őt látni. A véraura SFE- jenek 
maximuma a pap szintjével azonos. A ver 
többféleképpen juthat a papra, pl.: egyszerűen magara 
önti, vérgyűjtéssel, belefekszik egy vérrel teli kádba 
(ekkor szegmensenként egy SFÉ-t kap) stb. A 
varázslat manapontjainak többszörözésével az 
Időtartam többszörözhető.  
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Vérfolyam 
Szféra: Halál 
Mp: 32 
E: 4 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 kör/TSz 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: - 
 Az áldozat szeméből, szájából, füléből, 
orrából elkezd folyni a vér. Az Időtartam alatt a 
varázslat erősítésével megegyező Sp-t veszít, illetve a 
következők érvényesülnek: 
- harc félhomályban (mar vakharc Af is semlegesíti) 
- nehezen érthető beszed (beszedet igénylő varázslás 
nem lehetséges) 
- eltompult hallás, szaglás, látás 
- másra pszit alkalmazni lehetetlen a látásromlás miatt 

 
Vérzés 

Szféra: Halál 
Mp: 25 (8 Mp/E) 
E: 2 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: gyorsaságpróba 
 A pap rámutat áldozatára, s mutatóujjának 
hegyével lassan egy képzeletbeli vágást ejt rajta. A seb 
azonnal megjelenik az áldozat testén, ha 
gyorsaságpróbája sikertelen volt. A vágás mély és 
fájdalmas, nem csak Fp, de Ép veszteséggel is jár. A 
seb nem záródik össze, s folyamatosan vérzik. A 
varázslat időtartama alatt a sebzés körönként k10 Fp, s 
minden 10.Fp elvesztése egy Ép vesztésével jár. Ha a 
varázslat időtartama véget ért, de a sebet nem kötözték 
be, a vérzés körönként egy Fp intenzitású. A pap a 
fent leírt vérgyűjtéssel összhangban is használhatja e 
varázslatot. Ha az okozott sebet a varázslat 
időtartamának lejárta előtt kezelik, vagy mágiával 
teljesen meggyógyítják, a vérzés eláll. Ehhez a 
sebkötözés képzettség mesterfoka szükséges, a 
varázslat idejének lejártával az alapfok is elegendő. A 
varázslat erőssége 8 Mana-pontért növelhető E-nként, 
s az áldozat az erősítésnek megfelelő negatív 
módosítással dobja gyorsaságpróbáját. 

 
Nagy Arkánum Rituáléi 

 
Vérkitörés 

Szféra: Halál 
Mp: 60 
E: speciális 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 kör / TSz 
Hatótáv: 12 / 15 láb 
Mágiaellenállás: - 
 A pap tőle maximum 12 láb távolságra 

kijelöl egy pontot, amelybe minden friss sebből 
kibuggyanó vér a vérgyűjtéshez hasonló módon 
áramlik és ott egyesül. Az Időtartamon belül a pap 
barmikor kijelölheti a kitörés időpontját (amelyet 
később már nem módosíthat), de legkésőbb az 
Időtartam lejártával az automatikusan bekövetkezik. A 
kitörés E-je: minden 2 Ép-nyi illetve minden 8 Fp-nyi 
ver (másképpen 4dl) 1 E-t jelent. A kitörés 
centrumától lábanként 1-gyel csökken az E, és a 
sebzése E*k6 (tűzkitöréshez hasonlóan).  Elfekre +4, 
félelfekre +3 E a kitörés hatósugarán belül, de a 
hatósugár NEM nyúlik meg számukra sem 4, illetve 3 
lábbal! A papot nem sebzi az általa létrehozott kitörés. 
 

Vérkör 
Szféra: Halál 
Mp: 155 
E: 25 
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 
 Ha élet jellemű pap alkalmazza, akkor 
istene nyomban megbünteti, és a Rituálékat soha 
többé nem alkalmazhatja. A vérkör alkalmazásához 2 
ember összes vére kell. Először létrehozza a teremtés 
körét, mely a varázslat nevét adta. Az első ember vagy 
más humanoid véréből rajzolja; egy szegmenssel 
később idegenek által ár megtörhetetlen. Ekkor kell 
elkezdenie a rituálét. A vérkörön belül a halál elemi 
ereje munkál, a káosz fia a pusztítás lényei alkothatja 
meg segítségével. A fennmaradó áldozatok véréből a 
pap tetszőlegesen kiválasztott, ám létező szörnyek 
másait hozza létre, melyek alvadt vérhez hasonló 
masszából épülnek fel. Zúzó- és szúró fegyverek csak 
fele sebzést okoznak nekik. A vérszörnyek életereje 
kétszerese a bestiáriumban leírt, eredeti lényekének, 
ám azok egyetlen speciális tulajdonságával sem 
rendelkeznek. A szörnyek ellenfelük elhulló véréből 
képesek újjáépíteni saját testüket, amennyiben 
sérülnének. Egy okozott Sp veszteség 3 Fp-t vagy egy 
Ép-t gyógyít a szörnyön. A szörnyek eredeti életereje 
nem a végső határa a növekedésnek, így könnyen 
előfordulhat, hogy egy ütközet után erősebbek. A 
varázslat vérigénye: egy ember méretű humanoid 
véréből két kis méretű, egy ember méretű vagy fél 
nagy méretű lény teremthető. Több vérrel óriás is lehet 
akár. De nem lehet nagyobb mint az eredeti forma Fp 
és Ép 5x-öse. Minden 40 Fp vagy 10 Ép növekedésre 
k6 Sp-vel nő a sebzése. Asztrál és Mentás mágiára 
immunisak, elemi varázslatok csak felet sebeznek a 
szörnyeken. Mindenben alávetik magukat a pap 
akaratának, és addig léteznek míg valaki el nem 
pusztítja őket. 
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Kis Arkánum Litániái 

Varázslat neve Szféra Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Izzó vér H 22 5 5 3 szegmens 2 kör/TSz 2 láb - 
Sebtágítás H 15 3 5 3 szegmens 1 kör/TSz 15 láb - 
Vérkesztyű H 22 TSz - 5 szegmens 1 kör/TSz pap - 
Vérnyomás csökkentése H 7 1 - 1 szegmens 1 kör/TSz érintés - 

 
Kis Arkánum Rituáléi 

Varázslat neve Szféra Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Életet adó vér H sp. spec. - speciális végleges érintés - 
Véráldozat H 24 7 - 3 szegmens 2 perc/TSz 3 láb - 
Vérfakasztó penge H 20 2 10 4 szegmens 1 kör/TSz pap - 
Vérgát H 18 6 5 5 kör 1 nap/TSz 1 mérföld aszt. 
Vérgyűjtés H 15 5 - 2 szegmens 1 perc /TSz 10 láb - 
Vérkeringés lassítása H 9 1 - 3 szegmens 2 kör/TSz 3 láb - 
Vér vonzása H 40 1 15 1 kör speciális 20 láb spec. 
Vérzékenység H 55 15 5 1 kör 1 perc/TSz 3 láb - 

 
Nagy Arkánum Litániái 

Varázslat neve Szféra Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Véralvasztás H 40 5 5 1 kör 1 kör/TSz 12 láb - 
Véraura H 20 5 - 1 kör 2 kör/TSz pap - 
Vérfolyam H 32 4 5 1 kör 2 kör/TSz 15 láb - 
Vérzés H 25 2 8 1 szegmens 1 kör/TSz 15 láb gyors 

 
Nagy Arkánum Rituáléi 

Varázslat neve Szféra Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Vérkitörés H 60 spec. - 1 kör 2 kör/TSz 12/15 láb - 
Vérkör H 155 25 - 2 kör végleges 20 láb - 

 
 
sp., spec.: speciális, lásd az adott varázslatnál 
aszt.: asztrál mágia ellenállás 
gyors.: gyorsaság próba 
 

Hosszmértékek 
1 ynevi arasz 1 arasz 
1 ynevi hüvelyk 3 centiméter 
1 ynevi láb 1 méter 
1 ynevi mérföld 1 kilométer 
1 ynevi tengeri mérföld 1 kilométer 
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Misztikus képességek 
 

Pókvarázs 
 
Mp:14 
E: 4 (4 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc/szint 
Hatótáv: érintés 
ME: - 
 

A boszorkány egy bármilyen fekete 
gombból hatalmas - tenyérnyi - pókot tud teremteni. 
A teremtett lény pók módjára viselkedik, kivéve, 
hogy a boszorkányt semmiképpen nem támadja 
meg. A pók marása mérgező: a méreg szintje a 
varázslat E-jével egyezik meg. Azonnali hatású 
idegméreg, sikertelen Egészségpróba esetén 
bénultságot okoz 1k6 órára. Enyhébb esetben kisebb 
zavart (a boszorkány TSz-e körig -10 minden 
harcértékre). Az Időtartam lejártával visszaalakul 
gombbá, ha épségben van. A varázslat kiválóan 
alkalmas gyanútlan, és esetleg akadályt jelentő 
NJK-k vagy akár JK-k „jegelésére”. 
 

 

Gyertyamágia 
 
Állatok vonzása 
 
Mp: 15 
E: 1 
Varázslás ideje: 1 óra 
Időtartam: 5 perc 
Hatótáv: lsd. Gyertyamágia 
ME: speciális 
 

Az égő gyertya a kiválasztott állatra 
jellemző szagot/illatot áraszt, így megtéveszti akár 
magát az állatot is. A gyertya elkeszítéséhez 
szükség van az állat testének egy darabjára, pl. 
medvekarom, szarvasbőr, farkasfog, halpikkely, stb. 
Az ellenkező nemű állatok mindenképpen a 
gyertyához kívánnak eljutni, az alól csak az 
idomított állatok képeznek kivételt, ha gazdájuk 
rájuk parancsol. A megszárított és porrá őrölt 
tárgyat a gyertyaviaszba kell bekeverni, a bűvigéket 
mormolva. Egy nőstényfarkas fogával készített 
gyertya segítségével magunkhoz csalhatunk akar 
több hím farkast is, persze csak „szaglótávolságon” 
belülről... 

Az így magunkhoz csalogatott állatok ott 
tartására viszont újabb módszerekre lehet szükség. 
(Persze szép látvány a vágtató lovascsapat is, 
amikor a lovak megérzik az úton kapart kis 
gödörből felszálló füstben a ragadozót. ) 
 
Fekete láng 
 
Mp: 6 
E: 5 (1 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 5 perc 
Hatótáv: lsd. Gyertyamágia 
ME: Asztrál 
 

A boszorkány meggyújtja a gyertyát, ám az 
addig is félhomályos szobácska nem világosabb, 
inkább még sötétebb lesz... Titokzatosság, félelem... 
Ha meg akarunk félemlíteni valakit, vagy misztikus 
hatást kívánunk elérni, hát tessék... Hatására az 
áldozat(ok) semmiképpen nem akar(nak) ártani a 
boszorkánynak, inkább félelemmel vegyes 
tisztelettel tekint(enek) rá. 
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Csókmágia 
 
Némaság csókja 
 
Mp: 32 (2 Mp/E) 
E: 10 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2 óra/TSz vagy lásd Csókmágia 
Hatótáv: csók 
ME: Mentál 
 
 A csók hatására két dolog történhet, hogy 
melyik alkalmazási mód valósul meg, az a 
boszorkánytól függ. Az időtartam lejártával 
mindenképpen normálisan tud majd beszélin, 
mintha mi sem történt volna. 
I. Az áldozat tulajdonképpen nem némul meg, 
hanem pusztán 
csak nem akar 
beszelni. Szinte 
teljesen szótlanná, 
és letörtté válik, 
állandóan a 
boszorkány után 
epekedik. Ebben 
az esetben a 
boszorkánnyal 
szembeni 
mágiaellenállása a 
felére csökken. 
II. Ekkor a 
célszemély viszont 
valóban 
megnémul. 
Egyszerűen nem 
lesz képes szavakat 

kiejteni, és ettől bizonyára nagyon meg fog rémülni. 
A boszorkány természetesen ezt a sajnálatos 
eseményt is felhasználhatja a saját javára. 
Meggyőzheti róla, hogy ez csak azért van, mert a 
szépsége teljesen elbűvölte.  
 
Szépség elorzása / átadása 
 
Mp: 20 (3 Mp/E) 
E: 10 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 nap vagy lásd Csókmágia  
Hatótáv: csók 
ME: Asztrál 
 

Mint a neve is mutatja, ez a varázslat a 
boszorkány külsejére van hatással. Játéktechnikailag 
a Szépség pontok „vándorlásáról” van szó. Ez azt 
jelenti, hogy a célpont Szépség képessége csökken 
(max. a boszorkány TSz-ével) és pontjai a 
boszorkányéhoz adódnak hozzá (azonban így sem 
nőhet a Szépsége 20 fölé). Végrehajtható fordítva is 
a varázslat, de ez jóval ritkább és kevésbé hasznos 
is a létrehozó szempontjából. Egyszerre csak egy 
humanoiddal lehet ilyen kapcsolatban a boszorkány, 
és a varázslat időtartama alatt társszimpatikus 
viszony áll fenn köztük. 

Az időtartam lejártával az áldozat és a 
boszorkány lassan, körök alatt nyerik vissza eredeti 
külsejüket. A boszorkány ezzel a varazslattal nem 
csökkentheti saját és célpontja Szépségét sem 10 
alá, illetve nem növelheti áldozata Szépségét 18 
fölé.

 
Asztrálmágia

 
Állati szeretet 
 
Mp: 7 
E: 1 (1 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 nap/TSz 
Hatótáv: érintés 
ME: Asztrál 
 

A boszorkany hosszú időtartamra barátjává 
tehet egy akármilyen állatot, amelynek állati 
intelligenciája van. Az állat minden szeretetét a 
boszorkány felé fordítja. Azoknál az állatoknál 
igazán hatásos, amelyeknek kifinomultabb az  
asztralteste - főleg emlősök -, kevés haszna van pl. 
egy krokodil ellen. Ráadásul figyelembe kell venni, 

hogy bizonyos állatok sokkal nagyobb feltűnést 
keltenek egy „védtelen” nő mellett. Az Mp-k 
megduplázásával az időtartam is kétszeresére 
növelhető. Az állat szelíd lesz gazdájához, de 
védelmére csak akkor kel, ha adottságai ezt lehetővé 
teszik. Ajánlatos ehhez további mágiához 
folyamodni. Ekkor azonban az állatnak már nincs 
esélye sem ellenszegülni a varázslatnak. 
 
Sátáni kacaj 
 
Mp: 11 
E: 15 (2 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 5 perc 
Hatótáv: 10 láb 
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ME: Asztrál 
 
A varázslat közben a boszorkány olyan nevetést 
hallat, amelytől a körülötte álló emberekben meghűl 
a vér. Az időtartam lejártáig nem támadnak a 
varázslat létrehozójára. Ha valami kényszer miatt 

mégis megtennék, akkor csak a harc félelem 
módosítóival. Akikre hat a varázslat, olyannyira 
megrémülnek, hogy az időtartam alatt a boszorkány 
minden egyéb asztrális varázslata elleni 
mágiaellenállásuk 10-zel gyengébb. A varázslat 
lejártával a félelem nyom nélkül elmúlik. 

 
 

 
Misztikus képességek 
 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Pókvarázs 14 4 4 1 kör 1 p/TSz érintés - 

 
Gyertyamágia 
 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Állatok vonzása 15 1 - 1 óra 5 perc lsd. leírás sp. 
Fekete láng 6 5 1 1 szegmens 5 perc lsd. leírás Asz 

 
Csókmágia 
 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Némaság csókja 32 10 2 5 szegmens 2 óra/TSz csók Men 
Szépség elorzása / átadása 20 10 3 5 szegmens 1 nap csók Asz 

 
Asztrálmágia 
 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Állati szeretet 7 1 1 1 kör 1 nap/TSz érintés Asz 
Sátáni kacaj 11 5 2 3 szegmens 5 perc 10 láb Asz 
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Alapvarázslatok 
 

Mágiapusztítás 
 
Mp: 25 
E: 1 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1+k10 kör 
Hatótáv: 10 láb 
Mágiaellenállás: - 

Minthogy a boszorkánymesterek a 
pusztítás mesterei, varázslatok megszüntetése sem 
jelent számukra akadályt.  A boszorkánymester nem 
tudja megállapítani az elpusztítandó varázslat Mp-
igényét és erősségét sem, de ez nem is szükséges a 
pusztításhoz. Ő egyszerűen bejuttatja a 25 Mp-t az 
elpusztítandó varázslatba, amely elkezdi ”áldásos" 
munkáját. A varázslat elmondása után a 
boszorkánymester már elhagyhatja az elpusztítandó 
varázslat tízlábnyi körzetét, s mint mindjárt kiderül, 
ajánlatos is ezt tennie.  Az Időtartam leteltével az 
elpusztítandó varázslat összes manapontja plusz a 
Mágia pusztítás 25 manapontja egy irtóztató 
Energia-kitörésben szabadul fel az elpusztítandó 
varázslat helyén (területre ható varázslatok esetében 
a boszorkánymester határozhatja meg a helyet).  A 
kitörés erőssége a felszabaduló Mp hetede (lefelé 
kerekítve). A kitöréssel az elpusztítandó mágia 
megszűnik.  Ezzel a módszerrel - ereklyéket kivéve 
- mágikus tárgyakról is leszedhető a mágia, már ha 
marad belőle valami.  A saját magára mondott 
Mágiapusztítás szintén sebzi a boszorkánymestert. 
 

Sötétség 
 
Mp: 3 v. 6 
E: 1 (1Mp/1E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 3 kör/TSz 
Hatótáv: 20 illetve 5 láb 
Mágiaellenállás: - 

A varázslat igen különleges módon hozza 
létre a sötétséget.  Nem sötétséget teremt, mint 
ahogy szinte az összes többi ilyen varázslat, hanem 
elpusztítja a fényt (mechanizmusa a bárdok vakság 
okozásához hasonló).   A varázslat által elsötétített 
területen semmiféle természetes fény nem látható, 
és a mágikus fények erősségét is csökkenti a 
Sötétség E-jével. Ha a mágikus fény erőssége 0-ra 
csökken, akkor nem látható. Alapesetben csak a 
látható fény tartományát fedi le a varázslat, de 6 
Mp-ért az infravörös és az ultraibolya tartományban 
is kifejti hatását, tehát sem infra-, sem ultralátás 
nem működik ekkor.  Az elsötétített terület 
középpontja legfeljebb 20 lábra lehet a 
boszorkánymestertől, kiterjedése pedig egy 5 láb 

sugarú gömb, amelyet a boszorkánymester 
mozgathat, 2 szegmensenként 1 lábbal (de így sem 
mehet tőle 20 lábnál távolabb a gömb középpontja). 
 

Szellemkéz 
 
Mp: 24 
E: 5 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/TSz 
Hatótáv: 2 láb/TSz 
Mágiaellenállás: - 

A varázslat időtartama alatt a szellemkéz 
helyettesíti a boszorkánymester bal kezét az érintést 
igénylő varázslatok esetében.  A boszorkánymester 
1 láb/szegmens sebességgel mozgathatja, 
anyagtalan és nem lehet előle kitérni.  A 
boszorkánymester mellett jelenik meg és legfeljebb 
a tapasztalati szintje*2 láb távolságig távolodhat el 
tőle.  Normál esetben csak a boszorkánymester látja 
(vörösen vibráló bal kézként), de a varázslók is 
érzékelik, illetve szinesztéziával láthatják is. 
  

Varázslattükör 
 
Mp: 25 / 40 
E: 4 (3 Mp/E) 
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Varázslás ideje: 1 szegmens / 6 kör 
Időtartam: 1 kör/TSz v. 1 óra/TSz 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: - 

A boszorkánymester ezzel a varázslatával 
komoly meglepetést szerezhet ellenfeleinek. Miután 
elmondta a varázslatot, a rá varázsolt mágiák 
erősségétől függően különböző dolgok történhetnek. 
Amennyiben az ellenfél varázslatának erőssége 
kevesebb a varázslattükör erősségénél, a varázslat 
az azt létrehozóra fejti ki hatását. Ha a 
varázslattükör erőssége kisebb, a varázslat kifejti a 
hatását a boszorkánymesterre, de az ellenfélre is 
(módosítás nélkül).  Ekkor azonban megszűnik a 
tükör, bármennyi idő is lett volna hátra belőle. 

Különleges esetek egyéni elbírálást kívánnak. 
Például ha valaki akaratátvitelt varázsol a Bm-re, és 
a tükör erőssége kisebb, kétoldalú akaratátvitel 
jönne létre. Márpedig ez elég nehezen elképzelhető. 
Ilyenkor a tükör csupán kioltja a varázslatot, és 
megsemmisül. A varázslat csak akkor hat vissza az 
ellenfélre, ha a Bm-re is kifejtette volna hatását. 
Amennyiben rá nem hatott, az ellenfélre sem fog. 
Viszont ha rá igen, az ellenfél sem jogosult 
mágiaellenállásra, a varázslat mindenképpen kifejti 
rá a hatását. 
A rövidebb időtartamú varázslat más varázslatok 
megelőzésére szolgál, míg a hosszabb idejűt akkor 
alkalmazza a Bm, ha zűrös helyre készül (persze 
csak ajánlott, ha nem akar mindenáron meghalni). 

 
Anyagmágia 

 
Élő talaj 

 
Mp: 30 
E: Tsz 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör/TSz 
Hatótáv: 1 láb/TSz 
Mágiaellenállás: - 

A boszorkánymester varázslatára a padló 
megelevenedik, és csapdába ejti azokat, akik a 
területen belül állnak. A célpontok térdtől lefelé a 
padlóba ragadnak, és nem szabadulhatnak az 
időtartam lejártáig. Ez idő alatt a Harc helyhez 
kötve módosítói érvényesek rájuk. A varázslat 
lejártával a padló visszakerül normális állapotába, 
mintha mi sem történt volna. A varázslat csak akkor 
lehet sikeres, ha a padló anyaga az I. 
anyagcsoportba tartozik. A varázslat középpontja a 
boszorkánymester, aki el is sétálhat a létrehozás 
után, nem esik baja és a varázslat is tovább 
működik. 

 
Savgejzír 

 
Mp: 13 
E: 2 (speciális) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

A felhasználó a hatótávon belül két 
embermagasságú savoszlopot fakaszthat a földből, 
ami 2k6 Sp-t sebez a benne tartózkodókon. Miután 
a gejzírek elenyésztek, a sav nem tűnik el, hanem az 
áldozatokon marad, és tovább sebzi őket (1k6 Sp 
körönként), amíg el nem távolítják. A földből 
felcsapó gyenge savat +6 Mp-ért lehet közepessé 
(3k6 Sp), míg további 7 Mp-ért erős savvá (4k6 Sp) 
alakítani. A közepes sav 2k6 Sp-t, az erős pedig 3k6 
Sp-t sebez körönként az időtartam lejárta után, amíg 
el nem távolítják. 

 
Villámmágia 

 
Energiakitörés 

 
Mp: 7 
E: 1 (7 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

A varázslattal nyers energiát sűrít egy tőle 
legfeljebb 20 lábra levő pontba a boszorkánymester, 
amely energia a varázslat elmondása után 
szétrobban. A kitörés mérete E*1 láb sugarú gömb, 
sebzése a belső 1 láb sugarú gömbben E*k10, ez 
kifelé lábanként gyengül 1 E-vel. 

 
Energiavihar 

 
Mp: 44 
E: Tsz/2 (felfelé kerekítve) 
Varázslás ideje: 1kör 
Időtartam: 6 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

A varázslat létrehozása a villámmágia 
alkalmazásának magasfokához tartozik, 20 méteres 
körzetben egy villámörvény jön létre, ami 
mindenkit az erősségnek megfelelő mértékben 
sebez, kivéve a boszorkánymestert, mivel a 
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varázslat magába foglal egy villámtagadást is (15E), 
ezért ezalatt az egyéb villámmágiák sem hatnak rá. 
Az örvényben a fémfegyverrel harcolók 
valószínűleg eldobják fegyvereiket (Akaraterőpróba 
-2). Ha az időtartam lejárta előtt valaki megöli a 
bm-et, az örvény azonnal megszűnik. A 
boszorkánymester viszont nem tudja megszüntetni, 
ha egyszer elindította. 

 
Gömbvillám 

 
Mp: 16 
E: 1 (7 Mp/E) 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 1 kör/TSz 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: Gyorsaságpróba 

Ez egyike a legkülönlegesebb 
Villámmágiáknak. A varázslat végrehajtása közben 
a boszorkánymester bal kezével egy gömböt 
formáz, amelyből egy 1 méter átmérőjű gömbvillám 
születik. Az Időtartam lejártáig a hatótávon belül 
tetszés szerint mozgatható, mely körönként 20 
métert képes megtenni, és 2 támadás adható le egy 
célpont esetén. Akit megérint, az erősségnek 
megfelelő elektromos sebzést szenved el. Ha az 
áldozat (egy körben általában csak egy) csak a 
gömbvillámra figyel, akkor sikeres Gyorsaság-
próbával elkerülheti. Az E (sebzés) 7 Mp-nként 
növelhető (k10 Fp). Minden tekintetben a 
Villámmágia szabályai érvényesek a varázslatra. 
 

Gömbvillám II 

 
Mp: 35 
E: 4 (7 Mp/E) 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 1 kör/TSz 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: Gyorsaságpróba 

A varázslat a Gömbvillám továbbfejlesztett 
változata, mellyel a boszorkánymester egy 
görögdinnye nagyságú villámokból álló golyót 
teremt, melyet az időtartam lejártáig szabadon 
mozgathatja a hatótávon belül. A gömb elől sikeres 
Gyorsaságpróbával kitérni. Ha a célpont elvétette a 
próbát 4k10 Sp-t sebződik, amire a Villámmágiánál 
leírtak az igazak, kivéve, hogy 0 Fp-re érve Ép-t is 
veszthet, továbbá automatikus Ép-vesztés áll fenn 
minden 7 Fp után. Ezenkívül az áldozat 2-vel vagy 
többel vétette el a Gyorsaság próbáját, 
Egészségpróbát kell dobnia. Ha ezt elrontja, akkor 
1k6+3 körre megbénul. A gömb maximum futó 
ember sebességével mozgatható. 
 

Hosszú villám 
 
Mp: 10 
E: 1 (7 Mp/E) 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: egyszeri  
Hatótáv: 40 láb + lásd a leírást 
Mágiaellenállás: - 

Ezt a villámformát arra fejlesztették ki, 
hogy átlépje a többi villámvarázslat hatósugarát. A 
hatótávolsága alapesetben 40 láb, de a 
boszorkánymester növelheti ezt: 10 méterenként 2 
Manaponttal. A CÉ-je alapesetben 35-ös, de 20 Mp 
befektetésével 70-esre növelhető, vagy 30 Mp-ért 
100-as ra. A Kombináció varázslattal felruházható 
visszaverődéssel és/vagy fordulással. 
 

Villámcsapda 
 
Mp: 25 / 35 / 45 
E: 1 (8 Mp/E) 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 1 óra / TSz 
Hatótáv: 2 láb/TSz 
Mágiaellenállás: - 

A boszorkánymester e varázslattal 
bármilyen nem mágikus helyet (élőlényen nem!) 
megjelölhet e varázslattal, azaz ha valaki a 
hatótávon belül megközelíti ezt a helyet, hirtelen 
kicsap belőle egy villám. A találatra a szabályok 
szerinti célzást kell dobni, a villám CÉ-je (a 
varázslattól függően) 35 / 70 / 100. Az áldozat 
találat esetén az erősségnek megfelelő elektromos 
sebzést szenved el. Egy körben egyszerre csak egy 
villám csaphat ki. A hatótávot 4 Mp-ért 1 méterrel 
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lehet növelni. Az E (sebzés) 8 Mp-nként növelhető 
(k10 Fp). Minden tekintetben a Villámmágia 
szabályai érvényesek a varázslatra. 
 

Villámérintés 
 
Mp: 7 
E: 1 (7 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 5 kör 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A boszorkánymester mindkét kezét kékes 
fény övezi, érintése a varázslat E-jének megfelelő 
k10-et sebez. Furcsa módon a boszorkánymesterben 
semmiféle kárt nem tesz. A varázslatot a BM csak 
magára alkalmazhatja. 
 

Villámháló 
 
Mp: 37 
E: 3 (7 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens + lásd leírás 
Időtartam: 2 kör/TSz 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

A tiszta villámmágia egyik különleges 
"darabja" ez a varázslat. Kétféle alkalmazási módja 
van: 
- A boszorkánymester Tsz+3 "tapadási" pontot 
jelölhet ki (bal mutatóujjával rámutatva), 
amelyekhez hozzátapadva jelenik meg a háló. A 
pontok nem lehetnek 20 lábnál távolabb a 
boszorkánymestertől, akinek egy helyben kell 
maradnia varázslat befejeztéig.  Ekkor a varázslási 
idő tapadási pontonként 1 szegmenssel nő. 
- A boszorkánymester nem jelöl ki egyetlen pontot 
sem, ekkor 2 láb magasan jelenik meg a háló és 4 
szegmens alatt lehull a földre. Ebben az esetben a 
háló középpontja a boszorkánymestertől legfeljebb 
20 lábra lehet, formája kör vagy téglalap lehet, 
területe pedig 4 négyzetláb/TSz. Ekkor nem nő a 
varázslási idő. 
A hálót érintő élőlények - a boszorkánymestert is 
beleértve - körönként, méretüktől függően, a 
következőképpen sebződnek: 

Méret Sebzés 
kicsi E*k10/2 

ember E*k10 
nagy E*2k10 
óriás E*4k10 

A varázslat időtartama 15 manapontonként 
megduplázható. 
 

Villámmal felruházás 
 
Mp: 22 
E: 1 (8 Mp/E) 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 1 nap/TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A boszorkánymester e varázslattal 
bármilyen nem mágikus tárgyat (élőlényt nem!), 
melynek súlya maximum szintenként 5 kg lehet, 
felruházhat a villámok tulajdonságával, azaz ha 
valaki megérinti ezt a tárgyat, az erősségnek 
megfelelő elektromos sebzést szenved el. Az E 
(sebzés) 8 Mp-nként növelhető (k10 Fp). Minden 
tekintetben a Villámmágia szabályai érvényesek a 
varázslatra. 

 
Villámostor 

 
Mp: 18 
E: 1 (7 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 kör/Tsz 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: - 

A boszorkánymester kezében egy 
energiából lévő ostor jelenik meg, amivel a M* 
harcrendszere szerint körönként 2 támadást 
kísérelhet meg. A támadás sikerére még képzett 
harcosok ellen is nagy esélye van, mivel egyrészt 
könnyebb kezelni, mint egy ostort (nem kell 
fegyverhasználat) másrészt fegyverrel nem lehet 
hárítani. Az ostor harcértékei: KÉ: 10 TÉ: 20 VÉ: 0 
Ha valaki Mesterfokon használná esetleg az ostort, 
akkor megkapja a +5 KÉ-t és a +10 TÉ-t, VÉ-t. 
Túlütés esetén különösen érzékeny ponton talált az 
ostor, ezért dupla Fp-t sebez. 

 
Nekromancia 
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Dermesztő érintés 

 
Mp: 22 
E: 1 (8 Mp/E) 
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 kör/TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A varázslat hatása szinte teljesen 
megegyezik az Életerőszívással, kivéve abban, hogy 
időtartama 1 kör/TSz.  A varázslat sebzése E*2k10 
Sp. 
 

Életerő begyűjtés II 
 
Mp: 28 
E: 1 (11 Mp/E) 
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 kör/TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A varázslat hatása szinte teljesen 
megegyezik az Életerő begyűjtéssel, kivéve abban, 
hogy időtartama 1 kör/TSz.  A varázslat sebzése 
E*2k10 Sp. 
 

Életerőkapcsolat 
 
Mp: 60 
E: 1 (8Mp/E) 
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: 1 hónap/2 TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A varázslat hatására a boszorkánymester és 
áldozata életereje összekapcsolódik a következő-
képpen: a boszorkánymester a varázslat időtartama 
alatt akárhány Ép-t vagy Fp-t átáramoltathat 
önmaga és az áldozat között.  Az átáramlásnak 
kétféle módja van: 
- automatikus: ha a boszorkánymester Ép-t vagy Fp-
t veszt, automatikusan létrejön az áramlás és 
pótlódik a veszteség, sebei nyom nélkül beforrnak. 
Ebben az esetben az áramlás a pillanat törtrésze alatt 
létrejön, így a boszorkánymester meglehetősen 
nehezen ölhető meg (amíg a varázslat áldozatának is 
van Ép-je, addig nem ölhető meg). A regeneráció 
alól egy kivétel van: a csonkolás.  A csonk azonnal 
beforr ugyan, de nem nő vissza az elvesztett 
testrész. Emiatt a fejlevágás mindenkeppen megöli a 
boszorkánymestert. 
- Meditatív: a boszorkánymester egy 1 szegmenses 
meditációval tud mindkét irányba Ép-t vagy Fp-t 
áramoltatni, tehát sajátjaiból az áldozatnak is 
juttathat.  Ebben az esetben, ha halálos sebet kap, 

akkor meghal a boszorkánymester, mert nem lesz 
ideje Ép-t átáramoltatni magába. 

A kétféle mód közötti váltásra egy 1 
szegmenses meditációja van a boszorkány-
mesternek. Ez, és az átáramoltató meditáció sem 
kerül Mp-be. A varázslat elmondása után az áldozat 
bármilyen távol is lehet a boszorkánymestertől. A 
varázslat időtartama alatt a boszorkánymester és a 
varázslat áldozata között társszimpátia alakul ki.  A 
boszorkánymester tapasztalati szintjétől függően 
több lénnyel is létesíthet Életerő-kapcsolatot: 9. 
szintet 1, 11. szinten 2, 13. szinten 3, stb. lénnyel (2 
szintenként nő eggyel). 

 
Életerőpáncél 

 
Mp: 20 
E: 1 (8 Mp/E) 
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 5 kör 
Hatótáv: érintés + lásd a leírást 
Mágiaellenállás: - 

Az alkalmazó érintése az Életerő szívás 
szabályai szerint 2k10 Sp-t csapol le az áldozatától 
(1 E=2k10 Sp). Ez ellen nincs Mágiaellenállás, bár 
végrehajtásához sikeres Támadó Dobás szükséges. 
Az így szerzett életerő körülveszi az alkalmazó 
vagy a kívánt és megérintett személy testét a 
felszerelésével együtt, és védőburkot alkot 
körülötte. Az energiapáncél erőssége az elszívott 
életerő mennyiségétől függ: 3 Fp nyújt 1 SFÉ-t, 1 
Ép nyújt további 1 SFÉ-t. Ha az aura viselőjét 
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túlütik, az aura veszít 1 SFÉ-t. Fontos, hogy amikor 
az időtartam lejár, a boszorkánymester 
visszaadhatja az elszívott életerőt. Persze, ha 
túlütötték az energiaburkot, akkor arányosan 
kevesebb életerőt kaphat csak vissza. Az 
energiaburok nem humanoid formájú lényt is 
körülvehet, ha az nem nagyobb emberméretnél. 
 

Élőholt észlelés 
 
Mp: 18 v. 36 
E: 1 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 150 láb sugarú kör 
Mágiaellenállás: - 

A boszorkánymester a varázslat 
befejeztével tudatában lesz annak, hogy a hatótávon 
belül hány élőholt található.  18 Mp-ért megtudja 
hozzávetőleges helyüket és necrografiai 
besorolásukat, fajukat is. Ha varázslat 36 Mp-s 
változatát mondja el, megtudja hatalmuk mértéket 
(Szint, harcértek, pszi-pont, Mp, Ép) is. 
 

Élőholt taszítás 
 
Mp: 15 
E: 10 (3 Mp/2 E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör/TSz 
Hatótáv: 3 láb 
Mágiaellenállás: speciális 
  A varázslat időtartama alatt a 
boszorkánymestert nem közelítheti meg 3 lábnál 
kisebb távolságra a varázslat E-jénél kevesebb 
aktuális Ép-jű élőhalott (bármely necrografiai 
osztályba tartozó lény).  Ha már a varázslat 
létrejöttekor is három lábon belül volt, akkor 
mindaddig nem hat rá a varázslat, ameddig távolabb 
nem kerül ennél. Ha ez megtörténik, akkor már nem 
tudja megközelíteni a boszorkánymestert. 
 

Élőholtak távoltartása 
 
Mp: 24 
E: 10 (2 Mp/E) 
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: 3 perc/TSz 
Hatótáv: 10 láb/TSz sugarú körön belüli terület 
Mágiaellenállás: speciális 

A boszorkánymester által kijelölt területre 
a varázslat erősségénél kevesebb Ép-vel rendelkező 
élőhalott (pontosabban: bármely necrografiai 
osztályba tartozó lény) nem léphet be.  Ha már a 
varázslat létrejöttekor is a területen belül volt, akkor 
mindaddig nem hat rá a varázslat, ameddig ki nem 

kerül a területről. Ha a területen kívülre kerül, akkor 
már nem tud visszajutni. 
 

Halott mozgatása 
 
Mp: 22 
E: 5 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 3 kör/TSz 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: - 
A varázslattal állati tetemet vagy egy halott embert 
(törpét, elfet, stb. is) mozgathat a boszorkánymester 
a varázslat időtartama alatt. A mozgatott test 
legfeljebb 15 lábra távolodhat el tőle.   A mozgatás 
folyamatos koncentrációt igényel, harcolni, 
varázsolni, pszit használni lehetetlen eközben, de 
lassan járni, lovon léptetve haladni lehetséges.  A 
koncentráció megszakadásával a varázslat azonnal 
megszűnik.  
 

Sebek átadása 
 
Mp: 35 
E: 5 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 kör/TSz 
Hatótáv: érintés / 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

A boszorkánymester bal ujjának érintésével 
kijelöl két lényt (élőlényt vagy élőholtat), egyikük 
lesz az átadó, másikuk az átvevő. Az Időtartam alatt 
az átadó bármely okból bekövetkező Ép/Fp 
vesztesége az átvevőt sújtja, vagyis az átadó átadja 
Ép/Fp veszteségét az átvevőnek (ha pl. az átadó 
megsebesül, a seb megjelenik rajta, de az Ép/Fp 
levonás az átvevőt terheli). Az Időtartam alatt 
semmiképpen sem veszít Ép-t, illetve Fp-t az átadó, 
egy esetet kivéve, mégpedig akkor, ha az átvevő 
meghal. Ettől a pillanattól kezdve az átadó normál 
módon veszthet Ép-iből, Fp-iből.  A boszorkány-
mester saját magát is kijelölheti átadónak, illetve 
átvevőnek is, igaz, az utóbbi eset meglehetősen 
ritkán fordul elő. 
 

Sötét birtok 
 
Mp: 40 
E: 40 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 óra/TSz 
Hatótáv: 20 láb + lásd a leírást 
Mágiaellenállás: - 

A varázslat felhasználója egy adott 
területet átkozhat meg. Ettől kezdve ezen a területen 
sötét erők kezdenek el munkálkodni. Ez annyit tesz, 
hogy az adott területen nem működnek a gyógyítás 
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típusú varázslatok, tehát az erre fordított Mp-kör 
elvesznek. További 5 Mp-ért elérhető, hogy az ilyen 
hatású varázstárgyak se működjenek az adott 
területen belül, ha ezek erőssége nem haladja meg a 

40E-t. További 15 Mp-ért elérhető, hogy a területen 
belül gyógyításra fordított energiák az alkalmazót 
gyógyítsák. A terület nagysága 15 plusz annyi láb, 
amennyi az alkalmazó szintje. A varázslat erősíthető 
3 Mp-ért 2E-vel. Ez az átok csak a mágia 
semlegesítésével távolítható el. 
 

Utolsó élő test 
 
Mp: 66 
E: 5 
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: 1 nap 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A varázslat a boszorkánymesterek 
„repertoárjának” egy meglehetősen különös darabja.  
Alanya mindenképpen egy élőhalott. A varázslat 
hatására az élőhalott teste átalakul: azt az alakot 
veszi fel, ahogyan a benne lévő lélek utolsó életében 
kinézett, közvetlenül a halála előtt. Az egy nap 
lejártával a test 6 kör alatt szétmállik (csontjai 
elporladnak), hacsak még ezelőtt a boszorkány-
mester meg nem újította a varázslatot. 
 

Vámpírérintés 
 
Mp: 35 
E: 1 (14 Mp/E) 
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 kör/TSz 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A varázslat hatása szinte teljesen 
megegyezik az Életerőrablással, kivéve abban, hogy 
időtartama 1 kör/TSz.  A varázslat sebzése E*2k10 
Sp. 

 
Rontások 

 
Allergia 

 
Mp: 20 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Hatótáv: 20 m  
Betegség szintje: 4 
Hatóideje: speciális ill. végleges 
Hatása: érzékenység + lásd a leírást 

A varázslat sikertelen Egészségpróba 
esetén olyan kórokozókat ültet el az áldozat 
szervezetébe, amelyek egy bizonyos szilárd anyag 
testközelbe kerülésekor allergiás tüneteket váltanak 
ki. A tünetek a súlyosságtól függően változnak: 
Enyhe lefolyásútól súlyosig: tüsszögés és/vagy 
viszketés Nagyon súlyos és kritikus kategóriában: 
az áldozatot heves, égető viszketés és/vagy 
hosszantartó tüsszögés és/vagy könnyezés és/vagy 
heves rosszullét gyötri Válságos stádiumban igen 
súlyos rosszullét és/vagy fulladás és/vagy ájulás jön 
az áldozatra. Ebből is következik, hogy a maximális 
súlyosság a válságos lehet. A tünetek közben a 
betegre a súlyosságnak megfelelő módosítók 
vonatkoznak; csak az Ügyessége csökken, továbbá a 

harcértékei csak a módosító felével csökkennek. Ez 
addig áll fenn, amíg a tüneteket kiváltó anyag el 
nem távolodik a közvetlen közelükből, de minimum 
1 körig tart. A varázslatot papi gyógyítással vagy a 
mágia semlegesítésével lehet megszűntetni. A 
varázslat 13 Mp-ért erősíthető 1 szinttel. 
 

Csontlágyítás 
 
Mp: 30 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Hatótáv: 20 láb 
Betegség szintje: 5 
Hatóideje: azonnali 
Hatása: harcérték-, képességcsökkenés (Fp-vesztés) 

 A varázslat hatására az áldozat csontjai 
meglágyulnak, hajlékonnyá válnak.  Ereje, 
gyorsasága, ügyessége, összes harcértéke a 
súlyosságnak megfelelően csökken.   Minden 
mozgással járó tevékenység (járás, harc, stb.) 
körönként k6 Fp veszteséget okoz. A hajlékonnyá 
vált csontok miatt minden kézmozgással járó 
varázslás esetében Ügyességpróbát kell dobnia az 
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áldozatnak +3-mal, de az Ügyesség-csökkenést is 
figyelembe véve! A varázslat minimális súlyossága 
enyhe lefolyású, a maximális válságos. Magától 
nem javul, percenként romlik (Egészségpróba).   
Időtartama 6+3k6 kör.   Az Időtartam lejártával az 
áldozat csontjai újra megkeményednek, de 20% az 
esélye, hogy maradandóan deformálódnak, amely 1-
el csökkenti az áldozat Ügyességét.  Ez papi 
bénultság gyógyítással megszüntethető.  A betegség 
teljesen mágikus, időtartama alatt csak a mágia 
megszüntetése segít.  A betegség szintje 12 Mp 
segítségével 1-gyel növelhető. 
 

Epilepszia 
 
Mp: 42 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Hatótáv: 20 láb 
Betegség szintje: 4 
Hatóideje: k3 nap lappangás 
Hatása: rohamok 
  A varázslat hatására az áldozat k3 nap 
lappangási idő után epilepsziás lesz. Ez a 
következőket jelenti: stresszhelyzetben, vagy ha 
felidegesítik, Akaraterőpróbát kell dobnia. Ha 
elveti, akkor 10+3k10 körig rángatózni kezd, 
fulladozik, stb. A roham hatására 4k10 Fp-t veszít, 
majd a roham után mély álomba merül, amely 3+k6 
óráig tart.  A betegség minimális súlyossága enyhe 
lefolyású, a maximális kritikus. Az áldozat a 
súlyosságtól függően dobja az Akaraterőpróbákat, 
mégpedig annyi mínusszal, amennyi a megfelelő 
súlyosságnál feltüntetett képességcsökkenés (a 
kisebbik érték, pl. enyhénél 1, súlyosnál 4).  A 
betegség súlyossági fokának megfelelő papi 
Gyógyítással gyógyítható. Magától 3 naponta javul, 
1 naponta romlik.  A betegség szintje 10 Mp-ért 
növelhető 1-gyel. 

 
Kiszárítás 

 
Mp: 52 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Hatótáv: 20 láb 
Betegség szintje: 6 
Hatóideje: azonnali 
Hatása: Ép/Fp vesztés, harcértékcsökkenés, halál 
  Az áldozat testnedveit pusztítja el ez a 
rontás: körönként k6 Fp-t veszít, és 5-tel csökken 
minden harcértéke.  A 10. körtől kezdve körönként 
1 Ép-t is veszít az ezzel járó 2 Fp-vel együtt.  A 20. 
körben az áldozat teste teljesen szétporlad, még a 
csontjai is (ha ekkor meg élne, akkor ebben a 
pillanatban biztosan meghal). A rontás teljesen 
mágikus, csak a mágia megszüntetésével lehet 
megmenteni az áldozatot a biztos pusztulástól.  A 
boszorkánymester az áldozat halála előtt bármikor 
megállíthatja a folyamatot.  A betegség szintje 20 
Mp-ért növelhető eggyel. 

 
Mentál- és Asztrálmágia 

  
Álmok szörnye 

 
Mp: 42 
E: 12 (4 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 6 kör 
Hatótáv: 12 láb 
Mágiaellenállás: asztrális és mentális 

A varázslat áldozata egy nagyon kegyetlen 
illúziónak esik áldozatául, ha mindkét 
mágiaellenállását elvéti.  A varázslat olyan lelki 
tartományokat érint, hogy aki elvétette mindkét 
ellenállását, teljesen és az Időtartam alatt végig a 
varázslat hatása alá kerül (nem kételkedik benne). 
Megjelenik legrettegettebb ellensége (akár az, 

amely álmait keseríti meg, vagy akár valós 
ellenfele) és megtámadja őt. A 6 körös Időtartam 
számára 60 kör, ennyi ideig tart viaskodása. Ez az 
esetek 90%-aban halálával végződik, amely után 
felriad az illúzióból.  Ezután k100 dönt a 
továbbiakról: 
Dobás Hatás 
01-40 1 óráig csak bámul maga elé, megszűnik 

számára a külvilág 
41-65 fél óráig habzó szájjal rángatózik, 1 

hónapra 2-vel csökken az Asztrálja 
66-80 teljesen megőszül, egy hónapra megnémul 
81-90 állandóan remegő kéz (kézügyességet 

igénylő képességpróbákra -3, illetve -
30%), állandó üldözési mánia 
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91-00 kihullik az összes haja, arca 
megráncosodik, -3 Szépség, -3 
Intelligencia, -3 Akaraterő, -5 Asztrál, 
A maradandó hatások csak olyan papi 

Átokűzéssel gyógyíthatóak, amelynek erőssége 
legalább 20+a boszorkánymester tapasztalati szintje. 
 

Rettegés 
 
Mp: 18 
E: 4 (5 Mp/E) 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 kör/TSz 
Hatótáv: 10 láb 
Mágiaellenállás: asztrális 

Ez a varázslat nagyban hasonlít a 
boszorkányok azonos nevű Érzelemkeltő 
varázslatára, hiszen tagadhatatlan, hogy a varázslat 
megalkotója azt akarta utánozni, ami többé-kevésbé 
sikerült is. A varázslat - boszorkányokéhoz 
hasonlóan - a boszorkánymester szintjével meg-
egyező számú lényre hat, akiket bal mutatóujjával 
jelöl ki (rámutatással).   Az Időtartam azonban csak 
2 kör/TSz, és a varázslat manaigénye is jelentős 
megfelelő erősítés esetén.   Van azonban egy másik 
lehetőség, amikor is csak egy lényre alkalmazza a 
boszorkánymester a varázslatot, ekkor az E 
megduplázódik.  Az Időtartam alatt az áldozatokat - 
a boszorkánymestert látva - iszonyatos félelem járja 

át, megpróbálnak elmenekülni előle.   Ha ez nem 
sikerül, és harcra kényszerülnek, a Harc félelem 
alatt módosítói érvényesek rájuk. 

 
Természeti mágia 

 
Földrengés 

 
Mp: 80 
E: 5 
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: 45 perc 
Hatótáv: 1 mérföld 
Mágiaellenállás: - 

A varázslattal a boszorkánymester egy 
iszonyatos erejű földrengést idéz elő, amely a teljes 
hatótávolságon belül egyforma erővel hat. Ezen a 
területen belül minden élőlény 8k10 Sp-t sebződik, 
a fa-, tégla- és agyagépítmények összedőlnek, a 
kőépületek is komolyan károsodnak (falaik 
leomlanak, megrepednek).    Vízfelületen a Tenger 
felkorbácsolása nevű varázslattal megegyező hatást 
ér el; meglehetősen "kellemes" eredmény várható 
kikötőkben, ahol a hajókat és a dokkokat, raktárakat 
is megrongálja. 
 

Vihar 
 
Mp: 32 

E: 5 
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: 45 perc 
Hatótáv: 1 mérföld 
Mágiaellenállás: - 

A varázslattal a boszorkánymester vihart 
idézhet elő, amelynek egyetlen feltétele, hogy 
látótávolságon belül legalább egy aprócska felhő 
legyen. A varázslat hatására a felhő hatalmasra 
duzzad, majd kezdetét veszi a vihar. Tomboló szél 
kíséri, ömleni kezd az eső és villámok sora csap a 
földbe (4k10). Villámait a boszorkánymester nem 
irányíthatja, ám bizonyos mértékig befolyásolhatja. 
Erre százalékot kell dobni, minél nagyobb ennek 
értéke, annál pontosabb a villámok becsapódása. Ha 
az érték 85 és 95 között van, a találat a megjelölt 
helytől 2+k6 lábra csapódik be, ha a dobott szám 96 
vagy annál nagyobb, a villám a Bm által kiválasztott 
helyet vagy személyt éri. Sebzése 5k6 Sp. A vihar 
gátolja az utazást, menedékbe kényszerítve a szabad 
ég alatt tartózkodókat, vízen életveszélyessé teszi az 
utazást. Az Időtartam leteltével az idő kitisztul, a 
vihar nyomtalanul eloszlik. 
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Összetett varázslatok 
 

Árnyalak 
 
Típus: Nekromancia + Elemi mágia 
Mp: 34 
E: 1 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Hatótáv: érintés 
Időtartam: 2 kör/TSz 
Mágiaellenállás: - 

A boszorkánymester és felszerelése, vagy 
egy megérintett személy árnyékká válik. Új 
alakjában nem nagyon lehet megkülönböztetni egy 
ember árnyékától. Az alkalmazó teste légiessé válik, 
csak mágikus fegyver által sebezhető, továbbá 
képes 40 láb/kör sebességgel repülni. Félhomályban 
gyakorlatilag láthatatlan lesz. Ha anyagtalan 
testével megérint valakit, akkor az dermesztő 
hideget és metsző fájdalmat érez, amitől elveszít 
1k10 Fp-t. Továbbá, akit ilyen módon eltalál, 
minden találatnál 1-gyel csökken a Gyorsasága 2k6 
órára. Ha alkonyinál erősebb fény éri az alkalmazót, 
akkor 1k6 Sp-t szenved el körönként. A varázslat 
nem oldja meg a sötétben látás problémáját. A 
repülés sebessége megduplázható további 15 Mp-
vel, és megtriplázható +30 Mp-vel és így tovább. 
 

Járvány 
 
Típus: Természeti és Betegségmágia 
Mp: 7 / a betegség szintje 
E: 1 / a betegség szintje 
Varázslás ideje: 1 perc / a betegség szintje 
Időtartam: 1 nap / 2 TSz 
Hatótáv: 1 mérföld / 2 Tsz sugarú kör 
Mágiaellenállás: - 

E rontó varázs a boszorkánymesteri mágiák 
egyik igen érdekes keveréke. A rontásoktól eltérően 
ez nem egy mágikus betegséget hoz létre, hanem 
egy természetes kór fertőzés veszélyét emeli meg 
drasztikusan. A szertartás közben az alkalmazónak 
meg kell határoznia azt a betegséget, amelyet el 
akar terjeszteni, de ehhez természetesen ismernie is 
kell az adott kórt (ezt a KM jogköre eldönteni). 
Kizárólag természetes betegségről lehet szó, amely 
a mágia végrehajtása után az adott területen az 
időtartam alatt 40 % eséllyel fertőz meg egy lényt. 
A fertőzési esély növelésére is van lehetőség, 
minden újabb befektetett 1 Mp 3 %-ot ad az eredeti 
esélyhez. Megjegyzendő, hogy ha a 
boszorkánymester olyan helyen hajtja végre a 
varázslatot, ahol már van természetes fertőzési 
esélye is a kórnak, akkor ez a két esély összeadódik, 
ellenben ha két ugyanilyen mágia működik 
(ugyanarra a betegségre) egy területen, akkor csak a 

nagyobb esélyű számít. Sőt, még az is előfordulhat, 
hogy egy adott terület olyannyira fertőzésmentes, 
hogy még levonás is van a fertőzési esélyből 
(higiénia). A fertőzési esélyt - a területen tartózkodó 
minden lényre külön - naponta kell dobni, ha valakit 
elkapott egy kór, innen kezdve minden úgy 
működik, ahogy a M.A.G.U.S. szabályrendszerében 
a betegségeknél ismertetésre került. Azaz, ha pl. 
Egészségpróbája (amely a betegség szintjétől is 
függ), sikeres volt, úgy szervezete legyűrte a 
rátámadó kórt. Megjegyzendő, hogy amennyiben 
valaki elkapott egy fertőzést, akkor ő maga is 
fertőzővé válhatott, még ha el is hagyja a területet, 
ily módon a betegség ezután már a természetes 
útján terjedhet tovább. 
 

Őrző koponya 
 
Típus: Nekromancia + Mentálmágia 
Mp: 20 
E: 1 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 óra/TSz 
Hatótáv: 5 láb sugarú kör 
Mágiaellenállás: - 

A varázslat befejezésekor ki kell jelölni az 
5 láb sugarú kört, amit őrizni kell. Ekkor a 
semmiből anyagiasul egy koponya, pont a terület 
közepén 2 m magasságban. A koponya és a 
varázslat alkalmazója között mentálfonál alakul ki. 
Az alkalmazó látja azt a területet, amerre a koponya 
arca néz, hallja az ott történő dolgokat, de csak 
akkor, ha nem használja saját érzékeit. Amint belép 
valaki az őrzött területre, a koponya riasztja az 
alkalmazót a mentálfonálon keresztül, még álmából 
is felébreszti. A koponyát persze meg lehet támadni, 
VÉ-je 100, STP-je 10. Azonban pusztulása előtt 
mindenképpen riasztja az alkalmazót. A varázslat 
létrejöttekor a terület az alkalmazótól nem lehet 
messzebb 20 lábnál, ám ezután akármilyen messzire 
eltávolodhat a felhasználó. Az időtartam +10 Mp-ért 
megduplázható. Az őrzendő terület sugara +1 Mp-
ért növelhető 1 lábbal. 
 

A boszorkánymesterek Térmágiája a nyers 
mágikus energia, a villámok feletti uralmukat 
használja ki.  Szinte minden térmágikus varázslat a 
Villámmágia segítségével jön létre. Szintén 
jellemző, hogy a Térmágia erőssége megegyezik a 
megjelenő villám erősségével.   Természetesen 
mindezen térmágikus varázslatok ellen is védenek a 
térmágiától védő varázslatok, tárgyak, stb. 
 

Villámkapu 
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Típus: Villám- és Térmágia 
Mp: 45 
E: 1 (7 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 szegmens 
Hatótáv: 100 mérföld/TSz 
Mágiaellenállás: - 

A varázslat a boszorkánymesteri térmágia 
egyik csúcspontja. A varázslattal a 
boszorkánymester elteleportálhat egy olyan helyre, 
ahol már járt, és amely a kiindulási ponttól 
legfeljebb TSz*100 mérföldre lehet. Ez a 
következőképpen történik: a boszorkánymesterbe az 
ég felől belecsap egy villám, amelynek 
következtében ő eltűnik onnan. A célhelyen egy 
villám csapódik a levegőből a talajba, és annak 
helyén jelenik meg a boszorkánymester. A térmágia 
E-je és a villám E-je megegyezik a varázslat E-
jével.  A varázslat egyetlen hátránya, hogy a 
boszorkánymester E*k6 Fp-t is veszít a teleportálás 
alkalmával (még nem tökéletes a varázslat). Tehát, 
annak ellenére, hogy meglehetősen könnyen 
erősíthető ez a fajta teleport, mégis csínján kell 
bánnia az erősítéssel a boszorkánymesternek. Minél 
nagyobb a varázslat erősítése, annál látványosabb a 
villámlás is, és annál feltűnőbb a megérkezése is, 
ami nem minden esetben szerencsés.   A 
boszorkánymester csak szabad ég alatt 
alkalmazhatja, tehát a kiindulópontnak és a 
célpontnak is szabad ég alatt kell lennie. 
 

Villámugrás 
 
Típus: Villám- és Térmágia 

Mp: 32 
E: 1 (7 Mp/E) 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 szegmens 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

A varázslat során a boszorkánymester és 
teljes felszerelése villámmá alakul, majd egy 
szempillantás alatt - a Villámvarázshoz hasonló 
módon - átszáguld egy legfeljebb 20 lábra lévő 
másik helyre, ahol visszaalakul.  A célként 
meghatározott helyet nem kell látnia 
boszorkánymesternek, a lényeg az, hogy 20 lábon 
belül legyen. Az útjába kerülő élőlényeken áthalad, 
E*k10-et sebezve rajtuk (sikeres Gyorsaság és 
Ügyességpróba esetében feleződik a sebzés).  Az át- 
és visszaalakulás valamint a táv megtétele összesen 
2 szegmensig tart.  A térmágia segítségével a 
varázslattal mindig a kijelölt helyre érkezik, nem 
szükséges célzás. 

 
Boszorkánymesteri Tetoválások 

 
„A legtöbb ynevi boszorkánymester testét mágikus 
tetoválások, rajzolatok, rúnák borítják, melyek 
különös dolgokkal ruházzák fel viselőjüket. Ez nem 
más, mint a varázslói jelmágia boszorkánymesterek 
által alkalmazott változata, a tetoválásmágia. Itt a 
rajzolatot (jelet, rúnát) minden esetben a Bm élő 
testére tetoválják, de az egyszerűbbek (látás, 
halláserősítés, macskaszem, őrzőszem) mások 
testére is rákerülhetnek. (Bár ilyenkor többnyire 
gondot okoz, hol találnak boszorkánymestert, aki a 
későbbiekben feltölti a bélyegeket.) Ezek a jelek 
általában ezüstérme nagyságúak, de például az, 
amelynek segítségével a Bm hatékonyabban 
forgatja fegyverét, akár egész karját is beboríthatja. 
A tetoválások –eltérően a Bm-varázslatoktól – nem 
annyira a pusztítást, mint inkább a Bm védelmét 
szolgálják. Találhatunk átoktól védő rúnát, 
anyagtalanná tevő rajzolatot, vagy akár olyat, amitől 

viselője láthatatlanná válik. Azonban – igaz, csak 
kis számban – akadnak támadó jellegű tetoválások 
is. Némelyek félelmet sugároznak a támadó felé, 
mások egyszerűen csak felerősítik a Bm mentális 
befolyását.” 
„A jeleket felhasználóik előre betanulják, a hozzá 
tartozó mágikus tulajdonságokkal együtt. Maguktól 
nem képesek tetoválásokat kreálni. A legtöbb 
rajzolatot Ein Endorel: Aritum tevrel (Mágikus 
rajzolatok) c. könyvében találhatjuk. Az igazsághoz 
tartozik, hogy kevés Bm juthat birtokába e ritka és 
drága műnek. A mű eredetijét Shulurban őrzik, 
másolatai azonban eljutottak Ynev számos pontjára. 
A kötet példányaira szüntelenül vadásznak az 
Aranykör-lovagrend tagjai, Doran varázslói, a Krad- 
és Dreina-hívők. Így aztán az Yneven keringő 
példányok száma igen alacsony, de a tájékozott 
boszorkánymesterek tudják, hogyan, honnan 
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juthatnak hozzá. A tudás tehát nem veszett el, 
birtokában a Bm-ek valóban félelmetes dolgokra 
képesek.” 
 Minden rajzolathoz tartozik egy litánia, 
mely minden esetben 7 Mp-t helyez el a tetová-
lásban. Ez lényegében egyfajta kötőelem, amely az 
egyes használatok között őrzi a jel mágikus erejét. 
Ahhoz, hogy a jelbe plántált varázslat létrejöjjön, 
újabb Mp-ket kell áldozni (tehát külön is lehet!). 
Ezek fogják táplálni a rajzolatot az időtartam alatt. 
A Mana elfogytával – az időtartam lejártával – a 
varázslat megszűnik. Ezután már csak 7 Mp-ot 
tartalmaz, amely az újabb használatig őrzi a jel 
hatását. A tetoválásoknak megvannak a veszélyei is. 
Ha a rajzolat megsérül, nem csak a mágikus hatás 
szűnik meg, de a felszabaduló Mana akár el is 
pusztíthatja a jel viselőjét. (Számszerűen kifejezve: 
k3 Fp / 1 Mp veszteség, beleértve az alap 7 Mp-t is.) 
Annak esélye, hogy harcban a rajzolat megsérül, a 
méretektől függően 5-20% lehet. Azt, hogy a JK 
mely rajzolatokat ismeri a KM jogköre eldönteni. 
Meghatározhat egy mennyiséget, melyet a JK 
ismerhet (ezt eldönthetik kockával, vagy akár 
közösen is kiválaszthatják), azt azonban szem előtt 
kell tartani, hogy az összeset még az igen magas 
szintű boszorkánymesterek sem ismerik. Esetleg 
egy kaland célja lehet régi fóliánsok megszerzése, 
amelyek tartalmaznak ilyen tetoválásokat. Egy 
induló karakternek 2k6 tetoválás ismeretét javaslom 
(ha nagy érték jön ki, az a mester felkészültségével 
magyarázható). A szöveget Csigás Gábor és Kovi 
írta a Rúnában, akit érdekel, a teljes történetet 
megtalálja ott. 
 

Árnyas 
 
Mp: 10 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartama: 20 perc 
Sérülési esély: 10% 

Felsőtestre szokás írni, 2-3 cm átmérőjű 
kör. Használója uralmat nyer az árnyak felett, amik 
mintha ő maga lennének, átölelik, magukba 
fogadják, elrejtve őt. A rajzolat +25% rejtőzködést 
ad. 5 Mp +5%-ot ad, maximum 35 Mp-ig. 
 

Átoktól óvó jel 
 
Mp: 29 
Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartam: 6 óra 
Sérülési esély: 8% 

A mágikus rajzolat a szív fölött 
helyezkedik el. Ha a boszorkánymestert az 
időtartam alatt átok támadás éri, akkor egyetlen 
alkalommal kétszer dobhat ellene, ezenkívül 
mindkét dobásra +4-et kap és a két dobás közül a 

jobbik számít. A jel csak egy támadástól védi meg a 
boszorkánymestert, azaz eltávozik belőle a mágikus 
energia, amint a támadás létrejön. 

 
Befolyásolás bélyege 

 
Mp: 25 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 1 óra 
Sérülési esély: 9% 

Ez a tetoválás a boszorkánymester bal 
kézfejére kerül. Segítségével a boszorkánymester 
mentális hatalma időlegesen megnő. Ez annyit tesz, 
hogy az időtartam alatt minden, a boszorkánymester 
által létrehozott varázslat vagy pszi-diszciplína, 
amely ellen az áldozatnak mentális mágiaellenállást 
kell dobnia, annyival nagyobb Erősséggel jön létre, 
mint amennyi a boszorkánymester Tsz-ének 
kétszerese, plusz az Intelligenciája és az Akaratereje 
tíz feletti részének az összege. 
 

Erő bélyege 
 
Mp: 15 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 10 perc 
Sérülési esély: 20% 

A jelet a megerősítendő végtag (általában 
kar) felső részére tetoválják. Hatására a 
boszorkánymester tetovált végtagja rendkívül 
megerősödik: az időtartam lejártáig +4-et kap az 
erejére. A rajzolat tenyérnyi nagyságú. 
 

Érzelmek bástyája 
 
Mp: 25 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 1 óra 
Sérülési esély: 10% 

A jelet a halántékra szokás tetoválni. 
Feltöltésekor a boszorkánymester asztrálteste körül 
egy mágikus védelem alakul ki, amely megnehezíti 
a befelé, de a kifelé mozgó asztrális energiák hatását 
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is. Az időtartam alatt a boszorkánymester annyi 
plusz AME-t kap, amennyi Tsz-jének a kétszerese, 
míg az ő kifelé irányuló asztrális energiái Tsz-nyi 
Erősséggel csökkennek. 
 

Fantomtest 
 
Mp: 22 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 30 perc 
Sérülési esély: 15% 

A tetoválás a boszorkánymester derekát 
borítja, akár egy öv, és feltöltve képessé teszi arra, 
hogy teste-mely felszerelésével együtt sem lehet 
nehezebb 90 kg-nál a levegőbe emelkedjen és 
maximum futó ember sebességével repüljön az 
időtartam lejártáig. 
 

Felruházás bélyege 
 
Mp: 25 x 2 
Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartam: lásd a leírást 
Sérülési esély: 9% 
Ez a tetoválás a boszorkánymester bal kézfejére 
kerül, ahol a teljes kézfejet beborítja. A jel arra 
szolgál, hogy az Értelemmel, Tudattal vagy 
Személyiséggel felruházott élőholtban az idézett 
lelket addig benne tartsa, amíg az élőholtra és a 
boszorkánymesterre tetovált jelek vonalai 
töretlenek. Ez idő alatt a két teremtmény 
Társszimpátia viszonyban áll egymással. Ha akár a 
boszorkánymesteren, akár a felruházott lényen a jel 
vonalai megtörnek, a boszorkánymester elszenvedi 
a sebzést és a jelpár elveszíti a hatását, de az 
élőholton megmarad a felruházás varázslat, amíg 
annak időtartama le nem jár. 
 

Hallójel 
 
Mp: 7 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartama: 6 óra 
Sérülési esély: 2% 
 A jelet rendszerint valamelyik fül mögé, a 
fejbőrre rajzolják fel. A tetoválás hatására a hallás 
kétszerte élesebb lesz, s a felhasználó képes zajban 
is kiszűrni a számára fontos hangokat. 
 

Haltüdő 
 
Mp: 30 
Feltöltési idő: maximum 15 perc 
Időtartam: maximum 15 perc 
Sérülési esély: 2% 

Eléggé különleges tetoválás, ami a 
feltöltési időnek megfelelő hosszúságú ideig 

használóját levegővel látja el, de nem csak vízben, 
hanem bármilyen légüres térben is. Nagyon 
bonyolult tetoválás (csak min. 4. szintű BM 
rajzolhatja), és az orr belsejére tetoválják. 
Rajzolásakor a tetovált személy örökre elveszít K10 
Fp-t és 1 Ép-t. Ez végérvényes, a maximum Fp-ből 
ill. Ép-ből kell levonni. 15 Mp segítségével az 
időtartama 1 perccel nő, egészen 25 percig.   
 

Harci bélyeg 
 
Mp: 23 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 10 perc 
Sérülési esély: 25% 

A jelet a fegyverforgató kézre rajzolják, és 
az egész kart beborítja. A tetoválás hatására a 
boszorkánymester hatékonyabban forgatja a 
fegyverét. Az időtartam lejártáig +5 KÉ-t és +15 
TÉ-t kap. 
 

Hatalom bélyege 
 
Mp: lásd a leírást 
Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartama: speciális 
Sérülési esély: 5-15% (helytől függően) 
 A hatalom amulettjét helyettesíti. (Töltési, 
kinyerési módot lásd ott.) Bárhová elhelyezhető, s 
akár több is használható belőle, szem előtt tartandó 
azonban, hogy a töltéshez meg kell érinteni. Ha 
harcban eltalálják, az általános k3 Fp / Mp-n kívül 
még annyi Fp-t veszít viselője, ahány Mp a jelben 
volt. 
 

Kígyószem 
 
Mp: 15 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 1 óra 
Sérülési esély: 10% 

Ez a mágikus rajzolat a boszorkánymester 
homlokát ékteleníti. Aki ellenséges szándékkal 
közeledik a boszorkánymester felé, és látja a jelet, 
annak Asztrális mágiaellenállást kell dobnia annyi E 
ellen, amennyi a boszorkánymester Tsz-nek az 
ötszöröse + a boszorkánymester Asztráljának a 10 
feletti része. Ha a mágiaellenállását elvéti, rettegni 
fog a jel viselőjétől, és nem mer ellene tenni, mivel 
azonban a félelem nem múlik el azonnal, csak 
fokozatosan, és az áldozat nem fog tudni róla, miért 
félt tőle. 
 

Kulcskéz 
 
Mp: 10 
Feltöltés ideje: 2 perc 
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Időtartama: 15 alkalom 
Sérülési esély: 15% 

A rajz eltakarja a felső kézfejet, ezáltal 
félig meddig irányítva a kezet zárakkal való 
küszködéskor. +25% Zárnyitás képzettségre. 5 Mp 
+5%-ot ad, maximum 35 Mp-ig. 
 

Látójel 
 
Mp: 7 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartama: 6 óra 
Sérülési esély: 5% 
 Ezt a jelet viselője bal szeme alá szokás 
tetoválni. A rajzolat képessé teszi a 
boszorkánymestert, hogy látása kétszerte élesebb 
legyen az addiginál. 
 

Lidérctest 
 
Mp: 20 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 30 perc 
Sérülési esély: 10% 

A mágikus rajzolatot a köldök köré kell 
helyezni. Feltöltve a boszorkánymester teste (csak a 
teste, ruházata és eszközei nem) láthatatlanná válik. 
A láthatatlanság Erőssége alapban 2 E, de 7 Mp-
nként erősíthető 1 E-vel. A rajzolat elkészítésekor 
kell meghatározni az Erősséget az Mp-kör 
ráfordításával. 
 

Macskaszem 
 
Mp: 7 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 6 óra 
Sérülési esély: 5% 

A jelet a jobb szem alá, ill. a szemhéj köré 
tetoválják. Hatására a boszorkánymester az 
ultralátás képességére tesz szert 20 láb távolságig 
(azon túl nem lát semmit, hasonlóan az abszolút 
látáshoz). Ezen kívül képessé válik a láthatatlanság 
észlelésére is (1 E) 20 láb sugarú körön belül. Nem 
erősíthető. 
 

Méregpohár 
 
Mp: 29 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 6 óra 
Sérülési esély: 6% 

Ez a mágikus rajzolat a boszorkánymester 
bal tenyerére kerül. Hatására a boszorkánymester, 
vagy akire rajzolta az időtartam alatt annyi adag 
légnemű vagy folyékony mérget tárolhat a jelben, 
amennyi a boszorkánymester Tsz-jének a 

kétszerese. Maximum azonban annyiadik szintű 
mérget tárolhat benne, amennyi a hordozó személy 
aktuális Ép-inek a száma. Ha valamelyik méreg 
szintje ezt meghaladja, vagy az Ép-i csökkennek a 
szint alá, akkor 50% van rá, hogy az adott méreg 

kiszabadul a jelből és megtámadja a jel hordozóját. 
 

Méregtől óvó jel 
 
Mp: 29 
Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartam: 6 óra 
Sérülési esély: 8% 

A mágikus rajzolat a szív fölött 
helyezkedik el. Ha a boszorkánymestert az 
időtartam alatt méreg támadás éri, akkor egyetlen 
alkalommal kétszer dobhat ellene, ezenkívül 
mindkét dobásra +4-et kap és a két dobás közül a 
jobbik számít. A jel csak egy támadástól védi meg a 
boszorkánymestert, azaz eltávozik belőle a mágikus 
energia, amint a támadás létrejön. 
 

Őrző szem 
 
Mp: 10 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartama: speciális 
Sérülési esély: 10% 
 Ez a mágikus rajzolat a boszorkánymester 
homlokát ékteleníti. Este, elalvás előtt szokás 
aktiválni, ugyanis alvás alatt a szem ébren őrködik. 
Ahhoz, hogy ilyenkor meglephessék, -40%-kal kell 
sikeres lopakodást alkalmazni (esetleg láthatatlanná 
kell válni), ellenkező esetben a „szem” felébreszti 
tulajdonosát. A pszi Emlékfelidézés diszciplínával 
felidézhetők azok az események, melyek a „szem” 
működése alatt a helyszínen történtek. A „szem” 
egy alvás időtartamára lesz aktív, azután kimerül. 
 

Rontástól óvó jel 
 
Mp: 29 
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Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartam: 6 óra 
Sérülési esély: 8% 

A mágikus rajzolat a szív fölött 
helyezkedik el. Ha a boszorkánymestert az 
időtartam alatt rontás támadás éri, akkor egyetlen 
alkalommal kétszer dobhat ellene, ezenkívül 
mindkét dobásra +4-et kap és a két dobás közül a 
jobbik számít. A jel csak egy támadástól védi meg a 
boszorkánymestert, azaz eltávozik belőle a mágikus 
energia, amint a támadás létrejön. 
 

Sárkánypikkely jele 
 
Mp: 25 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 1 óra 
Sérülési esély: 10% 

A jelet a jobb mellkasra tetoválják. 
Hatására a boszorkánymester teste (ruhája és 
felszerelése nem) ellenállóvá válik a tűzzel 
szemben. A közönséges tüzekkel szemben Tsz-nyi, 

míg mágikus tüzekkel szemben Tsz -1 E védelmet 
nyújt az időtartam lejártáig. 
 

Smaragd jele 
 
Mp: 17 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: végleges 
Sérülési esély: speciális 

A hozzávetőlegesen ökölnyi bélyeg bárhol 
elhelyezhető a boszorkánymester bőrén, csupán azt 
kell szem előtt tartania, hogy ha fel akarja használni 
azt, akkor meg kell érintenie. A feltöltött tetoválás 
képes lesz Életerő raktározására, azaz helyettesíti a 
varázslathoz szükséges drágakövet. A 
boszorkánymester minden Tsz-je után 1Ép vagy 4 
Fp tárolására képes. Ha a boszorkánymestert 
Életerővel manipuláló támadás éri, akkor először a 
jelben tárolt energiából kell levonni a sebzést. Ha a 
tetoválást harcban eltalálják, a befoglalt Mp-ken 
kívül a tárolt Életerő is elszabadul és sebzi a 
boszorkánymestert: minden Ép 2 Mp-nek és minden 
3 Fp 1 Mp-nek felel meg. 
 

Szellemtest 
 
Mp: 20 / 35 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartama: 30 perc 
Sérülési esély: 10% 
 A mágikus rajzolat a mellkas közepén 
helyezkedik el. Feltöltve a boszorkánymester teste 
(csak a teste, ruházata és eszközei nem) I. vagy II. 
fokon légiessé válik. Képes rá, hogy átmenjen 
kőfalakon, II. fokon áthaladnak testén a 
fémfegyverek, mágikus tárgyak azonban útját állják, 
s varázserővel felruházott fegyverek sebezni is 
képesek. (Lsd.: varázslói mozaikmágia, természetes 
anyagok mágiája, légiesség...) 
 

Szóértő 
 
Mp: 20 
Feltöltés ideje: 3 perc 
Időtartama: 30 perc 
Sérülési esély: 2% 

Hatására csak akkor van szükség, ha a BM 
v. a fejvadász olyan területre kerül, aminek nem érti 
a nyelvét. Ekkor a fülre tetovált bonyolult ábra 
működésbe lép. Hatására bármely nyelv megérthető. 
A hallócső tetoválásával az időtartam 6 óra lesz, de 
ez +30 Mp-t és 1k4 Ép örökre való elvesztését 
jelenti. 
 

Szónok 
 
Mp: 25 
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Feltöltés ideje: 3 perc 
Időtartama: 30 perc 
Sérülési esély: - 

A szóértő párja, melyet egészen különleges 
helyre, a nyelvre tetoválnak. Ezzel már beszélni 
lehet az adott nyelven. Erősíthető, hosszabb 
időtartamúra, ekkor a fogakat is beleértve, az egész 
belső szájat tetoválni kell. Ez 50 Mp, és 1k6 Fp 
veszteség örökre, de így már 6 órát is lehet beszélni 
vele. 
 

Szöcske 
 
Mp: 10 
Feltöltési idő: 2 perc 
Időtartama:  15 alkalom 
Sérülési esély: 20% 

A lábak külső oldalán végigfutó 2-3 cm 
széles rajz. Mikor felhasználnak belőle egy töltetet, 
az ugrás képzettségre ad az adott ugráshoz 25%, 
vagy 2 m plusz magasságot vagy távot. Súly nem 
befolyásolja. +5 Mp rááldozásával +5% és +0,5 m 
távot és magasságot ad, maximum 35 Mp-ig. 
 

Villámtagadó bélyeg 
 
Mp: 28 
Feltöltés ideje: 1 óra 
Időtartam: lásd a leírást 
Sérülési esély: 15% 

A tetoválást a mellkas közepére kell 
felrajzolni. Feltöltésétől egészen addig megőrzi 
energiáját, míg a hordozóját villám alapú támadás 
nem éri. A jel képes 3E-nyi villámmágiát 
semlegesíteni, vagy annál erősebbet legyengíteni. A 
jelet csak akkor lehet újratölteni, ha a 3E megtelt. 
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Alapvarázslatok 
Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 

Mágiapusztítás 25 1 - 1 kör 1+1k10 kör 10 láb - 
Sötétség 3 v. 6 1 1 3 szegmens 3 kör/TSz 20 v.5 láb - 
Szellemkéz 24 5 - 1 kör 1 kör/TSz 2 láb/TSz - 
Varázslattükör 25 / 40 4 3 1 sz / 6 kör spec. önmaga - 

 
Anyagmágia 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Élő talaj 30 TSz - 1 szegmens 1 kör/TSz 1 láb/TSz - 
Savgejzír 13 2 spec. 3 szegmens 2 kör 20 láb - 

 
Villámmágia 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Energiakitörés 7 1 7 3 szegmens egyszeri 20 láb - 
Energiavihar 44 spec. - 1 kör 6 kör 20 láb - 
Gömbvillám 16 1 7 4 szegmens 1 kör/TSz 20 láb spec. 
Gömbvillám II 35 4 7 4 szegmens 1 kör/TSz 20 láb spec. 
Hosszú villám 10 1 7 4 szegmens egyszeri spec. - 
Villámcsapda 25/35/45 1 8 4 szegmens 1 óra/TSz 2 láb/TSz - 
Villámérintés 7 1 7 3 szegmens 5 kör érintés - 
Villámháló 37 3 7 lásd leírás 2 kör/TSz 20 láb - 
Villámmal felruházás 22 1 8 4 szegmens 1 nap/TSz érintés - 
Villámostor 18 1 7 3 szegmens 1 kör/TSz önmaga - 

 
Nekromancia 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Dermesztő érintés 22 1 8 2 szegmens 1 kör/TSz érintés - 
Életerő begyűjtés II 28 1 11 2 szegmens 1 kör/TSz érintés - 
Életerőkapcsolat 60 1 8 10 kör 1 hó/2 TSz érintés - 
Életerőpáncél 20 1 8 2 szegmens 5 kör lásd leírás - 
Élőholt észlelés 18 v. 36 1 - 1 kör egyszeri 150 láb - 
Élőholt taszítás 15 10 3/2 E 3 szegmens 2 kör/TSz 3 láb spec. 
Élőholtak távoltartása 24 10 2 10 kör 3 perc/TSz 10 l/TSz spec. 
Halott mozgatása 22 5 - 5 szegmens 3 kör/TSz 15 láb - 
Sebek átadása 25 5 - 1 kör 2 kör/TSz lásd leírás - 
Sötét birtok 40 40 - 1 kör 2 óra/TSz lásd leírás - 
Utolsó élő test 66 5 - 10 kör 1 nap érintés - 
Vámpírérintés 35 1 14 2 szegmens 1 kör/TSz érintés - 

 
Rontások 

Varázslat neve Mp Varázslás ideje Hatótáv Betegség szintje Hatóidő Hatása 
Allergia 20 5 szegmens 20 láb 4 sp./végl. érzékenység 
Csontlágyítás 30 5 szegmens 20 láb 5 azonnali Fp-vesztés 
Epilepszia 42 5 szegmens 20 láb 4 k3 nap rohamok 
Kiszárítás 52 5 szegmens 20 láb 6 azonnali lásd leírás 

 
Mentál- és Asztrálmágia 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Álmok szörnye 42 12 4 1 kör 6 kör 12 láb * 
Rettegés 18 4 5 1 kör 2 kör/TSz 10 láb Asz 

 
Természeti mágia 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Földrengés 80 5 - 10 kör 45 perc 1 mérföld - 
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Vihar 32 5 - 10 kör 45 perc 1 mérföld - 
 
Összetett varázslatok 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Árnyalak 34 1 - 5 szegmens 2 kör/TSz érintés - 
Járvány spec. spec. spec. spec. 1 nap/2TSz lásd leírás - 
Őrző koponya 20 1 - 5 szegmens 1 óra/TSz 5 láb - 
Villámkapu 45 1 7 3 szegmens 2 szegmens lásd leírás - 
Villámugrás 32 1 7 3 szegmens 2 szegmens 20 láb - 

 
Boszorkánymesteri tetoválások 

 
Rajzolat neve Mp Feltöltés ideje Időtartam Sérülési esély 

Árnyas 10 1 perc 20 perc 10 % 
Átoktól óvó jel 29 5 perc 6 óra 8 % 
Befolyásolás bélyege 25 1 perc 1 óra 9 % 
Erő bélyege 25 1 perc 1 óra 10 % 
Érzelmek bástyája 25 1 perc 1 óra 10 % 
Fantomtest 22 1 perc 30 perc 15 % 
Felruházás bélyege 25x2 5 perc lásd leírás 9 % 
Hallójel 7 1 perc 6 óra 2 % 
Haltüdő 30 max. 15 perc max. 15 perc 2 % 
Harci bélyeg 23 1 perc 10 perc 25 % 
Hatalom bélyege spec. 5 perc spec. 5-15 % 
Kígyószem 15 1 perc 1 óra 10 % 
Kulcskéz 10 2 perc 15 alkalom 15 % 
Látójel 7 1 perc 6 óra 5 % 
Lidérctest 20 1 perc 30 perc 10 % 
Macskaszem 7 1 perc 6 óra 5 % 
Méregpohár 29 1 perc 6 óra 6 % 
Méregtől óvó jel 29 5 perc 6 óra 8 % 
Őrző szem 10 1 perc spec. 10 % 
Rontástól óvó jel 29 5 perc 6 óra 8 % 
Sárkánypikkely jele 25 1 perc 1 óra 10 % 
Smaragd jele 17 1 perc végleges spec.  
Szellemtest 20/35 1 perc 30 perc 10 % 
Szóértő 20 3 perc 30 perc 2 % 
Szónok 25 3 perc 30 perc - 
Szöcske 10 2 perc 15 alkalom 20 % 
Villámtagadó bélyeg 28 1 óra lásd leírás 15 % 
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Magica Sogronica 
 

Azaz Sötét Farkas és Eldamar által felkutatott 
legendás tűzmágiák az Elveszett Tekercsekből...  
 

Áldozati láng 
 
Mp: 1  
E: 100  
Sebzés: ld. leírás  
Időtartam: az áldozat ideje  
Varázslás ideje: 1 kör 

A varázslattal a tűzvarázsló egyenesen 
istenéhez fordul áldozati ajándékkal. Az áldozat 
Sogronnak tetsző kell hogy legyen; a szertartás 
lefolyása illetve eredménye teljesen megfelel a 
megszokott áldozásoknak: ha istenének elnyerte 
tetszését az  ajándék, az egyetlen vakító 
lobbanással, füst nélkül tűnik el a lángban. Ha nem 
volt megfelelő, akkor a helyén marad. Ez utóbbi 
eset nagy szégyen minden valamirevaló 
tűzvarázslónak.  
 

A sivatag lehellete 
 
Mp: 10  
E: 2  
Sebzés: k6  
Időtartam: egyszeri  
Varázslás ideje: 3 szegmens 

A tűzvarázsló zónáján belül tartózkodókat 
(ha nem védi őket, a saját társait is) perzselő, 
teljesen száraz, fullasztó légáramlat csapja meg, 
kiszárítva a légutakat, a szemet, megperzselve a 
bőrt. Ezáltal azonnal 1k6 sebzést okozva, (SFÉ van, 
de a sebzés  mindig legalább 1, ha az arc fedetlen), 
továbbá az Egészségpróbájukat elvétők annyi körig 
szenvedik el az alábbi negatív módosítókat, 
amennyivel a próbát vétették:TÉ, VÉ -15, KÉ, CÉ -
5.  
 

Belső Tűz 
 
Mp: 2 (2n)  
E: 1 (n)  
Sebzés: k6  
Időtartam: 2 kör/szint  
Varázslás ideje: 1 szegmens 

Különleges tűzvarázslat, amely ellen az 
áldozat mentális mágiaellenállásra jogosult. Ha ez 
sikertelen, testét belső tűz, akár valami különösen 
kegyetlen lázroham, kezdi emészteni, körönkönt k6 
Sp veszteséget okozva ezzel. Továbbá az alany  
olyannyira rosszul érzi magát, hogy minden harci 
dobását -10-el dobja, s ez megmarad a varázslat 
lejárta utánig is egy körig, amíg  felépül. További 

Mp-ok feláldozásával a varázslat erőssége 
fokozható, viszont ez csak az ellentétes alapú 
mágiákra van  hatással, a sebzés ezáltal nem 
fokozódik. 
 

Csodás Fémizzítás 
 
Mp: 22 (10-enként növelhető)  
E: 5  
Sebzés: ld. leírás  
Időtartam: 6 kör  
Varázslás ideje: 4 szegmens 

A varázslat a Fémizzítás varázslat erősebb 
változata, azzal a különbséggel, hogy mágikus 
vértekre is hat a normális k6-onként növő sebzéssel, 
ill. k10-enként, ha nem mágikus páncélra 
alkalmazzák. Azonban ez a mágia is csak akkor 
hatásos a mágikus vértek ellen, ha E-je eléri a 
páncélra vagy más fémtárgyra alkalmazott 
varázslatszintjét, azaz +2-es rúnapáncél 
felizzításához már 22+10=32 Mp szükséges. 
Kifejezetten tűz ellen védő mágiák ellen ez a 
varázslat sem alkalmazható. 
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Kitartó tűznyílvessző  
 
Mp: 24 (24 Mp-onként növelhető)  
E: 1 (növelhető)  
Sebzés: k6 (növelhető)  
Időtartam: 4 kör  
Varázslás ideje: 3 szegmens 

A varázslat hasonló a Tűznyílvessző 
nevűhöz, ám itt a tűzvarázslónak csak egyszer kell 
kijelölnie egy Zónáján belüli íjat. Ha ezt a varázslás 
időtartama alatt valaki felajzza, rögtön megjelenik 
idegén egy elemi tűznyíl, amely aztán a 
Tűznyílvessző varázslatnál leírtak szerint 
viselkedik. Körönként két nyílvessző lőhető ki, 
melyek erőssége vízmágiával csökkenthető. 
További Mp-ok feláldozásával a varázslat erőssége 
(+1 E/24 Mp) és vele együtt k6-onként a sebzés 
nagysága fokozható. 
 

Lávaalak 
 
Mp: 25  
E: 13  
Sebzés: 3k6  
Időtartam: perc/szint  
Varázslás ideje: 3 kör 

A mágia hatása lényegében a Tűzalak 
varázslatéval egyezik meg, de nem légies alak lesz 
az eredmény, hanem egy hozzávetőlegesen 2-3 
méteres lávakolosszus. Ez nyilván képtelen lebegni, 
ám hatalmas léptekkel tud haladni. Egyéb 
tulajdonságai is megváltoznak: ereje k3+3-al nő, 
gyorsasága ugyanannyival csökken. Hatalmas 
lávakezeivel 3k6 égési sérülést képes okozni, amit 
még tetézhet az esetleges erőből adódó plussz. 
Egyéb tulajdonságait lásd. a Tűzalak varázslatnál.  
 

Lian fáklyája 
 
Mp: 3 (3 Mp-onként növelhető)  
E: 1 (növelhető)  
Sebzés: -  
Időtartam: 180 kör (fél óra)  
Varázslás ideje: 2 szegmens 

A varázslat segítségével a tűzvarázsló 
tetszőleges keze mint fáklya fog szolgálni az 
időtartam lejártáig - hacsak a varázsló előbb meg 
nem szünteti. A fáklya tápláló anyagok híján is ég, 
egyébiránt külsőleg teljesen megegyezik a 
közönséges fáklyával, attól eltekintve, hogy nem 
éget, de ennek ellenére tökéletesen bevilágítja a 
tűzvarázsló teljes zónáját Fénye a közönséges 
fáklya kétszeresének felel meg. A fáklya fenntartása 
nem igényel koncentrációt, használata közben a 
tűzvarázsló tetszőleges tevékenységet folytathat 
azon kezével, amelyik nem lobog éppen. A fáklya 
nem helyezhető át. Azaz varázsolni csak akkor tud, 

ha a jobb (bal) keze világít, és harcolni csak akkor, 
ha nem a fegyverforgató keze szolgáltatja a fényt. A 
világító kézben a varázslat ideje alatt nem tarthat 

semmit. További Mp-ok feláldozásával a varázslat 
erőssége (E) és vele a fáklya fényereje is fokozható. 
 

Ordani Háló 
 
Mp: 19  
E: 10  
Sebzés: 3k6 (+2k6)  
Időtartam: kör/szint  
Varázslás ideje: 1 kör 

A közönséges, halászok vagy tőrvetők által 
használt háló "tüzes" formája, amely nemcsak ereje 
segítségével marasztalja a belé kerülőt, de ha 
sikertelen a szabadulási kísérlet (ügyesség), akkor 
az áldozat +2k6 égési sérülést is elszenved a kitörési 
kísérlet alatt szerzett 3k6 Sp mellett. Ha nem 
próbálnak keresztültörni a hálón, akkor nem sebez, 
csak baljósan villódzó mélyvörös színe figyelmeztet 
a veszélyre. Ellentétes alapú vízmágiával a Háló 
megszüntethető.  
 

Plazma 
 
Mp: 5 Mp/Kg  
E: 2  
Sebzés: spec.  
Időtartam: egyszeri  
Varázslás ideje: 1 szegmens  
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A tűzvarázsló, Sogron erejét használva, 
képes az anyagot plazma állapotúvá hevíteni 
egyetlen szegmens alatt. Az iszonyatos 
hőmérsékletnövekedés hatására az anyag szerteszét 
robban, hozzávetőlegesen 1 négyzetméter/kg 
területen, s - anyagától függően - jelentős sebzést 
okozhat (KM dönti el). természetesen élőlényekre, 
mágikus tárgyakra és a 3. osztályba tartozó 

anyagokra hatástalan. 
 

Plazmagolyó 
 
Mp: 21 (7n)  
E: 3  
Sebzés: 3k10 (n k10)  
Időtartam: 3 kör  
Varázslás ideje: 4 szegmens 
 A varázslat megegyezik a tűzgolyó 
varázslattal, ám erősítése a következő: + 7 Mp-ért a 
sebzés k10-el, az E 1-el nő. 
 

Sogron Napja 
 
Mp: 88 (Sogron pap)  
E: 150  

Sebzés: ld. leírás  
Időtartam: 15 kör  
Varázslás ideje: 7 kör 

A mágiát csak a megfelelö TSZ-ű 
tűzvarázsló alkalmazhatja, aki már elérte a Szent 
Tűz Megtisztítója címet, és a Fény Ösvényét járja. 
A varázslás ideje alatt a tűzvarázsló az igék 
mormolása közben telítődik Sogron erejével. A 
varázslat végeztével az izzó fehér aura övezte 
alakban felgyülemlett isteni energia több irtóztató 
erejű robbanásban tör ki, elemésztve Sogron 
szolgáján  kívül mindenkit, aki az epicentrumban 
tartózkodik (= a tűzvarázsló zónája), utána 50 m-
enként k10-el csökkenö sebzést okoz (kezdetben 
15k10) körönként. A robbanások kezdeti sebzése a 
varászlat időtartama alatt minden körben k10-zel 
csökken. A tűzhullámok hatótávolsága addig terjed, 
amíg a sebzés ereje 0-ra nem csökken (tehát pl. az 
elején 750 + 20 m sugarú a gömb, a 14 kör után 
pedig már  csak 20 + 50 m). A mágia hihetetlen 
energiákat mozgat meg, és nem kíméli alkalmazóját 
sem, hisz az Elemi Tüzet saját, és istene rejét 
felhasználva nyitja erre a síkra. A végrehajtás után a 
tűzvarázsló eszméletlenül rogy a földre, Fp-je és 
Ép-je elhasználódik. Ha a közelben nincs valaki, aki 
segítene rajta (általában egy másik tűzvarázsló, mert 
hisz ki más lenne képes elviselni az iszonyú 
kitörést?!),  menthetetlenül belehal a kimerültségbe.  
 

Tüzes Barát 
 
Mp: 21/27  
E: 11/20  
Sebzés: ld. leírás  
Időtartam: 3 kör/szint  
Varázslás ideje: 3 kör 

A varázslat hatására a tűzmágusnak új 
barátja támad egy Tűzelementál személyében, aki 
mindenben követi létrehozója mentális parancsait, 
ám a tartam lejártával szertefoszlik. Ez a varázslat 
hasonlít a Szolga/Harcos hívása varázslathoz, ám 
sokkal szorosabban köti össze a hívott elementált 
megidézőjével. Az elementál szoros asztrális 
kötelékben áll 'gazdájával' ám mentálja teljesen 
független tőle. ppen ezért közvetlen parancsok nem 
adhatók a lénynek, ám a tűzvarázsló érzelmei 
kivetülnek rá. Így pl. ha a varázsló ellenséges 
érzelmű egy adott személlyel, akkor az elementál 
nagy valószínűséggel rátámad. Még a 
baráti/semleges személyekre/lényekre ügyet sem 
vet. Ha az elementál az Időtartam alatt megsérül, 
netán elpusztul, a megidéző tűzvarázsló is annyi Sp 
sérülést szenved el, mint amekkorát az elementál.  
 

Tűzketrec 
 
Mp: 15 (7n)  
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E: 3 (n)  
Sebzés: ld. leírás  
Időtartam: 1 óra/szint  
Varázslás ideje: 2 kör 

A kiszemelt célpont köré kalitkához 
hasonló, lángnyelvekböl font ketrec borul, ami 
fogva tartja a "Tartam"-ban meghatározott ideig. Ha 
megpróbál kitörni, a ketrec köré fonódik és azonnal 
3k6 (1 E hozzáadásával 2k6-onként növelhető) 
sebzést okoz. A ketrec rendkívül félelmetes látványt 
nyújt, akit belézárnak, nem is gondol menekülésre, 
csak ha sikeres akaraterőpróbát (+2-E) dob. 
 

Tűzkobra 
 
Mp: 21  
E: 15  
Sebzés: -  
Időtartam: kör/TSZ  
Varázslás ideje: 5 szegmens 

A tűzvarázsló mellett a semmiből hirtelen 
iszonyú tűzkígyó (4m) materializálódik, ami a 
mágus védelmére kel. A kígyó légieshez hasonló 
teremtmény, csak varázsfegyver sebzi, v. elemi 
mágia. Az ősvíz alapú varázslatok duplán sebeznek 
rajta, a tűzvarázslatokra immunis. Lévén Fp-je 
nincsen, csak túlütéssel sebezhető, továbbá 
közönséges vízzel (k6/1 vödör, k3/1 kulacs, 
kancsó). Az állat mindenkit megtámad aki 
ellenséges a tűzvarázslóval szemben (ezt ő döntheti 
el, zónájában szabadon mozoghat, azt nem hagyja 
el.) Tulajdonságai: 
     TÉ: 60 + TSz-szer 2 KÉ: 40 + TSz Tám/kör: 2  
     VÉ: 90 + TSz-szer 2 CÉ: -  
     FP: - ÉP: 31  
     Sebzés: k6 + speciális  
     AME: imm. MME: imm.  
     Pszi: -  
     TP: 40 

Speciális támadás: "Tűzméreg" A méreg 
szintje megegyezik a tűzvarázsló szintjével, de max. 
10. szintű. Ha az áldozat méregellenállása sikeres, 
akkor semmi sem történik, ha sikertelen a további 
2k6 körben +2k6 sebzés. Kínméreg, az áldozat úgy 
érzi, valami belülről iszonyatosan égeti, marja. 
Vízivás nem segít, mert a méreg a véráramban 
terjed szét a testben. A méreg egy adagjának 
bejutása már elvégzi feladatát, további sikertelen 
méregellenállások már nem rontanak az áldozat 
helyzetén. 
 

Tűzmadár 
 
Mp: 30  
E: 15  
Sebzés: ld. leírás  
Időtartam: perc/szint  

Varázslás ideje: 3 kör 
Látványos tűzmágia, melynek során a 

tűzvarázsló személyes auráján belül levő összes 
felszerelésével együtt felveszi a legendás 
Főnixmadár alakját, méghozzá egy igen termetes - 
ember nagyságú - példányét. Ebben az lakjában 
képes repülni, harci értékei pedig a következők 
lesznek (földön/levegőben): 
     KÉ: 15/30 + TSZ  
     TÉ: 50/70 + TSZ*2  
     VÉ: 80/95 + TSZ*2  
     CÉ: -  
     Támadások száma: 3/kör (csőr, karom, karom)  
     Sebzés: k6/k5/k5 (csőr, karom, karom)  
Egyéb tulajdonságait lásd a Tűzalak nevű 
varázslatnál.  

 
Tűznyílvessző 

 
Mp: 4 (4 Mp-onként növelhető)  
E: 1 (növelhető)  
Sebzés: k6 (növelhető)  
Időtartam: egyszeri  
Varázslás ideje: 1 szegmens  

A varázslat hatására a varázsló zónáján 
belüli általa kívánt íj idegén egy elemi tűznyílvessző 
jelenik meg. Ezt az íjász ugyanúgy kezelheti, mint a 
hagyományos nyílvesszőt, azonban őt magát nem 
sebzi. Az íj hordtávolsága ezen nyílvesszővel 
ugyanakkora, mint a közönségessel. Ellene a 
páncélok SFÉ-je érvényesül. További Mp-ok 
feláldozásával a varázslat erőssége (E) és vele k6-
onként a sebzés nagysága is fokozható. 
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Tűzostor 
 

Mp: 5 (4 Mp-onként növelhető)  
E: 1 (növelhető)  
Sebzés: k6 (növelhető)  
Időtartam: 5 kör (növelhető)  
Varázslás ideje: 2 szegmens 

A varázslat a közönséges ostor 
tűzvarázslók által kedvelt változata. A varázslat 
következtében a tűzvarázsló kezében egy tűzostor 
manifesztálódik, amelyet Sogron segítségével - mint 
ostort - Alapfokon forgathat. Sikeres támadás esetén 
rátekeredik ellenfelére, amely a sebzésen túl VÉ-
jéből 20-at levon. A rátekeredett ostor körönként is 
sebez. Ez mindaddig érvényes, amíg meg nem 

szabadul tôle. További Mp-ok feláldozásával a 
varázslat erőssége (E) és vele időtartama, illetve a 
sebzés nagysága is fokozható. 
 

Tűzököl 
 
Mp: 5 (4 Mp-onként növelhetô)  
E: 2 (növelhető)  
Sebzés: k6+1 (növelhető)  
Időtartam: 5 kör  
Varázslás ideje: 2 szegmens 

A tűzvarázslók egyik kedvelt módszere a 
közelharcra. A varázslat során a varázsló zónáján 
belül, ahol ő kijelölte, két hatalmas ököl jelenik meg 
ellenfelei előtt. Ezek pusztán akarattal irányíthatók; 
a tűzvarázsló mint alapfokú ökölharcos küzdhet 
velük, egyedül sebzésük nagyobb a puszta kéznél: 
k6+1. Az öklök a varázsló zónáján belül 

mozgathatók. Forgatásuk közben a tűzvarázsló 
mással nem foglalkozhat. Amennyiben nem látja 
ellenfelét, úgy rá is a megfelelő harci módosítók 
érvényesek. Az Öklök harcértékei a tűzvarázsló 
pusztakezes harcértékeivel egyeznek meg. További 
Mp-ok feláldozásával a varázslat erőssége (E) és 
vele k6-onként a sebzés nagysága is fokozható. 
 

Tűzpajzs 
 
Mp: 8-16/20-28/32-...  
E: 2-4/5-7/8-...  
Sebzés: ld. leírást  
Időtartam: 6 kör  
Varázslás ideje: 3 szegmens 

Védelmező tűzmágia, hatására tűzpajzs 
materializálódik a varázsló kezében (az erősségtöl 
függően  kicsi/közepes/nagy pajzsnak megfelelő 
méretű és tulajdonságú), amit a mágus Alapfokon 
használhat. Támadásra nem használhatja, 
természetesen aki belenyúl (pl. valaki puszta kézzel, 
vagy igen rövid fegyverrel támad), az sebződik (E * 
1k3). Vízalapú varázslatok ellen megfelelő SFÉ-t 
nyújt, de a sikeres vízmágiával végrehajtott támadás 
csökkenti a pajzs méretét, illetve ha olyan erősségű, 
akkor akár meg is szüntetheti. A fegyverek ellen 
nem ad plusz SFÉ-t, csak forgatóje Védő Értékét 
növeli. 
 

Vakító villám 
 
Mp: 8 (6 Mp-onként növelhető)  
E: 4 (növelhető)  
Sebzés: ld. leírást  
Időtartam: 8 kör  
Varázslás ideje: 1 szegmens 

A varázslat létrejöttével a varázsló 
szeméből tűzvillám csap ki, amely egy, a zónáján 
belül tartózkodó személyt 8 körre tökéletes 
vakságba taszít. A módszerrel a tűzvarázsló 
felhevíti az illető szemét, ezért csak szemből és 
féloldalról alkalmazható - amennyiben így látható 
az illető szeme a végrehajtó számára -, ám ha az 
áldozat sikeres gyorsaság próbát dob, akkor még 
időben be tudja csukni a szemét, vagy elfordul, s így 
a vakság nem következik be. További Mp-ok 
feláldozásával a varázslat erőssége (E) és vele az 
időtartam fokozható (+2 kör/E). 
 

Werdon fáklyája 
 
Mp: 6 (6 Mp-onként növelhetô)  
E: 1 (növelhetô)  
Sebzés: k6 (növelhető)  
Időtartam: 18 kör (növelhetô)  
Varázslás ideje: 4 szegmens  
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A varázslat Lian fáklyájának harci 
változata. A tűzvarázsló tetszőleges keze mint 
fáklya fog lobogni, ám ettől az éghető anyagok 
meggyulladnak, illetve az élőlények k6 sebzést 
szenvednek, ha eléri őket - ellene a páncélok SFÉ-je 
érvényesül. Harcban a tűzvarázsló a Fáklyát Sogron 
segítségével Alapfokon forgathatja. Fénye a 

közönséges fáklya fényének felel meg. A fáklya 
fenntartása nem igényel koncentrációt, használata 
közben a tűzvarázsló tetszőleges tevékenységet 
folytathat. (Az esetleges varázslásra ugyanaz 
vonatkozik, mint Lian fáklyájá-nál.) További Mp-ok 
feláldozásával a varázslat erőssége (E) és vele 
sebzése is fokozható. 

 
Terra Sogronica 

 
Az alábbiakban igen ritka, csak magas 

szintű tűzvarázslók által használható varázslatokat 
közlünk. A legtöbbjük már ismerős varázslatok 
továbbfejlesztett változata, amelyeket már Ardae 
Magnustól függetlenül a tűzmágia mestereinek új 
generációja készített el. 
 

Morquor szólítása 
 
Típus: Tűzmágia magasiskolája 
Mp: 72 
E: 50 
Sebzés: - 
Időtartam: Speciális 
Varázslás ideje: 10 perc (60 kör) 
 A varázslat segítségével az elsődleges 
anyagi síkra idézhető egy Tűzköpő (Bestiárium). 
Mivel a démoni síkokon a Morquorokra vadásznak, 
a tűzvarázsló szívességet tesz neki, ha Ynevre idézi. 
Azonban ahhoz, hogy parancsokat adhasson neki, 
további egyezség szükséges. Ezt a párbeszédet 
minden esetben le kell játszani. Az egyezségben 
megvitatják a démon szolgálatának mibenlétét és az 
Időtartamot is. A KM ügyeljen arra, hogy a 
Morquor megszemélyesítésénél a gondolati 
sémájánál leírtak domináljanak. 
 

Plazmaalak 
 
Típus: Tűzmágia magasiskolája 
Mp: 30 
E: 3 
Sebzés: 3k10 
Időtartam: kör / TSZ 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
 A varázslat hatásában megegyezik a 
Tűzalak varázslattal, csak az eredmény itt egy 
vakító fehéren izzó hőalakot hoz létre. A 
hőmérséklete 800 celsius fok, így 1 méteres 
körzetben 1k6-os sebzésű hőaura veszi körül, 
továbbá erős fénye miatt ellenfelei levonásokkal 
küzdenek: KÉ:-20, TÉ: -40, VÉ: -30, CÉ: -50. 
 

Szunnyadó lángok 
 
Típus: Alapvető tűzmágia 

Mp: 15 + az eredeti varázslat 
E: 7 
Sebzés: - 
Időtartam: egyszeri 
Varázslás ideje: 1 kör + az eredeti varázslat   
 A tűzvarázsló egy előre elkészített 
varázslatát zárhatja egy tárgyba, amit egy láthatatlan 

varázsjellel pecsétel le. Ha a varázsjelet megtöri, a 
varázslat kiszabadul. 
 

Tűzburok 
 
Típus: Szabad elemi formák 
Mp: 40 (30 n) 
E: 1 (n) 
Sebzés: 6k6 (6k6 n) 
Időtartam: perc / TSZ 
Varázslás ideje: 2 kör 
 Ez a hihetetlen erejű varázslat képes 
tökéletesen lezárni a tűzvarázsló zónáját, ugyanis 
egy 20m átmérőjű, 3m falvastagságú üres félgömböt 
hoz létre, amelytől a behatolók (amennyiben 
megpróbálnak áttörni rajta) 6k6 Sp-t veszítenek. 
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Tűzcsillag 
 
Típus: Tűzmágia magasiskolája 
Mp: 40 
E: TSz 
Sebzés: Lásd a leírást 
Időtartam: 1 kör / TSz 
Varázslás ideje: 2 kör 
 A leghatékonyabb harci varázslat, amiről 
csak mágiahasználó álmodhat: A tűzvarázsló teste 
átalakul a tűzalaknál leírtak szerint, csak alakja egy 
3 láb átmérőjű gömb lesz, ami képes nagy 
sebességgel (150 L) repülni. Varázsolni ebben az 
alakban sem képes, ám körönként TSz/2-szer képes 
a testéből tűznyilat vagy tűzcsóvát lőni. Támadhat 
hatalmas testével is, ekkor az ellenfélnek 
Gyorsaság-próbát kell tennie. Nagy mérete miatt 
egy ilyen támadás akár több személyt is érhet. A 
nyíl, csóva és a támadás sebzése annyi E őstűznek 
felel meg, ahanyadik TSz-ű a tűzvarázsló. A 
varázslat lejártával a tűzvarázsló igen legyengül, 
ami annyi percig tart, ahány kör volt a varázslat 
időtartama (Lásd Gyengeség!). 
 

Tűzhidra 
 
Típus: Tűzlények megidézése 
Mp: 52 (6 Mp-vel növelhető) 
E: 1 (n) 
Sebzés: 3k6 (2k6-onként növelhető) 
Időtartam: TSz+12 kör 
Varázslás ideje. 5 szegmens 
 A varázslat befejeztével egy kilencfejű 
hidra jelenik meg. Ez körönként 9 támadást jelent, 
aminek harcmódosítója 50. Ehhez a nagy méret 
miatt (3-4 méter) hozzáadódnak a harc magasabbról 
bónuszai. Egy támadás helyett bevetheti különleges 
támadását is: Tűzcsóvát fújhat az E-nek 
megfelelően, vagy Tűzcsóvát köphet. Ez szintén 
irányítható és kitöréssé válhat. 

 
Tűzúr hívása 

 
Típus: Tűzmágia magasiskolája 
Mp: 60 
E: 50 
Sebzés: lásd a leírást 
Időtartam: 2 perc / TSZ 
Varázslás ideje: 6 kör 
 Hasonló a Szolga / Harcos hívásához, ám 
itt egy tűzúr jelenik meg. A híváshoz szükséges, 
hogy a tűzvarázsló zónájában legalább 15E-jű tűz 
égjen. A tűzúr parancsokat nem fogad el, csupán 
kérést teljesít, együttműködés céljából. A 
megegyezés a KM feladata ( a tűzurak hevesek és 
keményfejűek, de kellő tisztelettel bármire 
rávehetők ). Ha a tűzúr megsértődik, azonnal 

távozik, és 1k6 napig nem reagál semmilyen 
hívásra. 
 

Tűzűzés 
 
Típus: Tűzmágia magasiskolája 
Mp: 50 
E: 18 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 perc 
Varázslás ideje: 1 kör 
 A tűzvarázsló szintjével azonos lábon 
belül nem tud tűz gyulladni, vagy ha mar ég azonnal 
elalszik. 10 mana-pontért meghosszabbítható a 
hatás 1 perccel. A terület a tűzvarázslóval halad, 
ami kikerül a hatókörzetből nem gyullad be újra, ha 
csak valami  be nem lobbantja. Ez lehet mágia, 
parázs. Tehát egy fáklya nem gyullad be, de egy 
máglya parazsa percek múltán tűzre lobbantja az 

üszköket. A szentelt tüzekre nem hat a varázslat. 
 

Tűzvillámok 
 
Típus: Tűzmágia magasiskolája 
Mp: 35 
E: 20 
Sebzés: 1k100 x 1k3 
Időtartam: 5 kör 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
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 Ez a varázslat a Villámszórás “extraerős” 
változata. Itt a tűzvarázsló minden ujjából 
szegmensenként 10 villám, azaz körönként 100 
villám csap ki, de ezzel nehéz célozni (Ezért “csak” 
1k100 villám talál célba). Ezt a számot kell 1k3-mal 
megszorozni. 

 
Tűzzóna 

 
Típus: Tűzmágia magasiskolája 
Mp: 15 
E: - 
Sebzés: - 
Időtartam: 1 perc/szint 
Varázslás ideje: 5 kör 
 A tűzvarázsló képes ezen módszer 
segítségével zónáját kiterjeszteni, mintegy 
távolbahatni. Létrehozása közben a végrehajtó 
elméje a keresett tűz jelenléte után kutat. Ehhez nem 
kell ismernie az elérendő helyet, elég, ha a nevet 
tudja (valamelyik a kettő közül). Ezt az 5. kör 
végére mindenképpen megtalálja, ha létezik. Ha a 
tűzvarázsló által meghatározott helyen nincs tűz, 
akkor a mana-pontok elvesznek és a felhasználó 
biztos lehet benne, hogy az adott helyen nincs 
gyertyánál nagyobb (tehát legalább 1 E-s) tűz. A 
varázslat hatótávolsága tapasztalati szintenként 10 
km sugarú kör. A varázslat ideje alatt a tűzvarázsló 
transzhoz hasonló állapotban van. 
 Ha az elméje megtalálta a keresett tüzet 
- mely lehet elemi, vagy közönséges - akkor a 
fényerősségének határáig mindent lát és hall. A 
fényerősségen kívül lévő dolgok számára teljesen 

láthatatlanok, az onnan érkező hangokra teljesen 
süket. A zóna másik nagy előnye, hogy az időtartam 
lejártáig bármilyen varázslat létrehozható benne, 
hatótáv a fényerősség. Nagy haszna van természetes 
tüzeknél a Hideg tűz varázslatnak, mellyel az alapul 
szolgáló tűz fénykörét lehet növelni. A kapcsolat 
azonnal megszakad, ha a tűz kialszik. A tűzből 
Tűzgyűjtéssel mana-pontok nyerhetők, de ilyenkor 
semmi mással nem foglalkozhat a tűzvarázsló. 
Szent tüzek, templomokban lévő szentelt 
örökmécsesek és az olyan tüzek, amelyeken 
Szertartás, vagy Áldás varázslat hat, nem 
képezhetik a varázslat tárgyát. 
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Magica Sogronica 
 

Varázslat neve Mp E Mp/E Sebzés Időtartam Varázslás ideje 
Áldozati láng 1 100 - lásd leírás áldozat ideje 1 kör 
A sivatag lehellete 10 2 - 1k6 egyszeri 3 szegmens 
Belső tűz 2 1 2 1k6 2 kör/TSz 1 szegmens 
Csodás fémizzítás 22 5 10 lásd leírás 6 kör 4 szegmens 
Kitartó tűznyílvessző 24 1 24 1k6 4 kör 3 szegmens 
Lávaalak 25 13 - 3k6 1 perc/TSz 3 kör 
Lian fáklyája 3 1 3 - fél óra 2 szegmens 
Ordani háló 19 10 - 3k6 (+2k6) 1 kör/TSz 1 kör 
Plazma 5/kg 2 - speciális egyszeri 1 szegmens 
Plazmagolyó 21 3 7 3k10 3 kör 4 szegmens 
Sogron napja 88 150 - lásd leírás 15 kör 7 kör 
Tüzes barát 21/27 sp. - lásd leírás 3 kör/TSz 3 kör 
Tűzketrec 15 3 7 lásd leírás 1 óra/TSz 2 kör 
Tűzkobra 21 15 - - 1 kör/TSz 5 szegmens 
Tűzmadár 30 15 - lásd leírás 1 perc/TSz 3 kör 
Tűznyílvessző 4 1 4 1k6 egyszeri 1 szegmens 
Tűzostor 5 1 4 1k6 5 kör 2 szegmens 
Tűzököl 5 2 4 1k6+1 5 kör 2 szegmens 
Tűzpajzs spec. sp. - lásd leírás 6 kör 3 szegmens 
Vakító villám 8 4 6 lásd leírás 8 kör 1 szegmens 
Werdon fáklyája 6 1 6 1k6 18 kör 4 szegmens 

 

 
 
Terra Sogronica 
 

Varázslat neve Mp E Mp/E Sebzés Időtartam Varázslás ideje 
Morquor szólítása 72 50 - - speciális 10 perc 
Plazmaalak 30 3 - 3k10 1 kör/TSz 3 szegmens 
Szunnyadó lángok 15 + sp. 7 - - egyszeri 1 kör + speciális 
Tűzburok 40 1 30 6k6 1 perc/TSz 2 kör 
Tűzcsillag 40 TSz - lásd leírás 1 kör/TSz 2 kör 
Tűzhidra 52 1 6 3k6 TSz + 12 kör 5 szegmens 
Tűzúr hívása 60 50 - lásd leírás 2 perc/TSz 6 kör 
Tűzűzés 50 18 - - 1 perc 1 kör 
Tűzvillámok 35 20 - 1k100 x 1k3 5 kör 1 szegmens 
Tűzzóna 15 - - - 1 perc/TSz 5 kör 
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Természetes anyagok mágiája 
 

Törés 
 
Mp: 10 (1kg/0.5kg/1g) 
E: 1 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: - 

A varázslat anyagra hat (illetve Személyes 
Aurától megfosztott élőlényre). A hatása a 

következő: a célpont tárgyban meghatározott alakú 
részt a mágia útján "elválasztunk" az egésztől. Az 
anyag alakja, anyaga nem valtozik, a különbség 
csupán annyi, hogy a 2 rész mostantól külön 
tárgyként kezelhető. Az Anyagi síkon nem változik 
az anyag, tehat nem reped meg, nem lesz rajta törés, 
stb. A súly a kisebb tömegű részre vonatkozik. 
Mágikus anyagot így "szétválasztani" nem lehet. 

 

Jelmágia 
 

"Érintés" varázsjel 
 
Mp: 20/40 
E: - 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Időtartam: 100 alkalom 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: - 

Ezt a varázsjelet belefűzve a mágikus 
rajzolatokba, azok "érintés", illetve dörzsölés 
hatására fejtik ki hatásukat. 20 Mp az érintés, 40 Mp 
a megfelelő (!) irányú dörzsölés. Egy töltéssel 100x 
alkalmazható. 
 

"Gondolati parancs" varázsjel 
 
Mp: 40/60/70/90 
E: - 
Rajzolás ideje: 3 perc 
Időtartam: 20 alkalom 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: - 

Olyan varázsjel, amely lehetővé teszi a 
hozzá kapcsolt mozaikok gondolati úton történő 
aktiválását (1 Ψ-pontért). Az első változatnál a 
tárgyat fogó ember aktiválhatja, a másodiknál bárki, 
ha  nem is érinti, a harmadiknál csak egy bizonyos 
személy, ha fogja, és  a negyediknél egy bizonyos 
személy távolról is. A távolsági  aktiválásnál is látni 
kell a tárgyat! A személyes aktiválás esetén a  
készítéskor az aktiválásra jogosult nevét is bele kell 
írni a  mozaikba, és +15 Mp-nként +1 ember 
aktiválhatja (max. 7). 20-szor  aktiválható egy 
újratöltéssel. 
 
"Tudás" varázsjel 
 
Mp: 30 + speciális 
E: lásd leírás 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Időtartam: amíg a jel töretlen 
Hatótáv: speciális 
Mágiaellenállás: speciális 

A varázsjel segítségével Ψ-diszciplinákat 
lehet varázsjelként felrajzolni. Bármelyik Kyr vagy 
Pyarroni metódus által használt diszciplina felírható 
így varázsjelként. A jel Mp-igénye egyenlő a 
diszciplina Ψ-pont igénye x 2 + 30 Mp. Persze a 
felrajzoláskor a Ψ-pontokat is le kell vonni. 
Erőssége a diszcíplina erősségével lesz egyenlő, és 
azokra hat, akik látják. 
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Nekromancia 
 

Halál lehellete 
 
Mp: 60 (5 Mp/E) 
E: 20 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 20 láb, TSz/2 láb sugarú körben 
Mágiaellenállás: - 
Sebzes: 5+k3 Ép 

A varázslat hatására egy negatív sík egy kis 
darabja "zuhan" a megadott helyre. Bárki, aki 
beleesik a varázsló TSz-e/2 láb sugarú körbe, 
sebződik. Elég, ha csak egy ujjperce belekerül. A 
varázslat kivédhető térmagia ellen védő 
varázskörrel, vagy varázstárggyal. A varázslat 
megszentelt helyen nem jön létre, de a Mp-ok 
elvesznek. A Fekete Pajzs hatásos ellene, 2E-ként 
levesz egyet a sebzésből. A varázslatot 
boszorkánymesterek is ismerik, de alkalmazásakor 

ők is sebződnek. Minden okozott Ép sebzés után 
vesztenek 2 Fp-t. 
 

 

Egyéb mágikus módszerek 
 

Energiaáradat 
 
Mp: Összes 
E: TSz 
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb, TSz*2 láb hosszú, 2 láb széles cső 
Mágiaellenállás: - 
 

Igen különleges varázslat, ha egyáltalán 
annak nevezhető. Nem mozaik, nem mozaikokból 
áll  össze, magában létezik. A varázslók elméjük 
segítségével megzabolázzák az energiákat, amiket 
később aztán mozaikokká, utána pedig 
varázslatokká formáznak. Ezzel a formulával a  
varázsló összes energiáját egyetlen óriási irányított 
cső alakú formát képezve felszabadítja,  borzalmas 
pusztítást okozva ezzel. A sebzést így lehet 
kiszámolni: 
2 Mp = 1k6 Sp 
1 Tsz = 1k10 Sp 
4 Ψp = 1k6 Sp 
Minden okozott 6 Fp egy Ép elvesztését is magával 
vonja. Persze az energiák ilyen módón való 
felhasználása mind a testet, mind a lelket 
borzalmasan  megterhelik. A varázsló által 
elszenvedett sebzés egyenlő az energiaáradat által 
okozott  sebzés felével (felfelé kerekítve). 
Ezenkívül minden használatkor levonódik 1-1 a 
mágus  Akaraterő és Állóképesség értékből, és 
minden másodiknál 1 az Egészségéből. Ha a 

varázsló túléli a pusztítást, ezeket az elvesztett 
pontokat csak papi gyógyítással szerezheti vissza 
(Halállal fenyegető állapot!). A varázslatot csak 
legalább 4. TSz-ű varázsló alkalmazhatja, JK pedig 
csak a KM beleegyezésével ismerheti ezt a 
formulát. 
 
Keret 
 

Pyarronban fejlesztették ki ezt a 
meglehetősen különös mozaikot, habár azóta - kétes 
módszerek segítségével - Doran nagyjai is 
megismerték. Mindkét helyen nagyon is 
megválogatják, kire bízzák rá - csupán olyanokra, 
akik már bizonyítottak. (Játéktechnikailag: ahhoz, 
hogy egy JK varázsló megtanulhassa, legalább 5. 
TSz-űnek kell lennie, eddig mindig iskolája 
elveinek megfeleloen kellett cselekednie, s végül 10 
Kp-t kell erre költenie.) 

A doraniak vádjai szerint az erigowiak 
csalárd módon tőlük megszerezték ezt a mozaikot, 
de ezt Sigranomo nagyjai mindig és mindenkor 
tagadták - tény, hogy eddig még egyetlen, 
Erigowban tanult varázslóról sem derült ki, hogy 
ismerné... 
 
Mp: 45 + lásd leírás 
E: 1 
Varázslás ideje: 5 perc + lásd leírás 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: speciális 
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Mágiaellenállás: speciális 
E mozaik lehetővé teszi, hogy egy 

varázslatot több varázsló együttesen hozzon létre, 
megkönnyítve ezáltal, hogy a kevesebb hatalommal 
rendelkező varázslók hatalmasabb mágiákat is 
megidézhessenek. 

Minimum három, de inkább több varázsló 
szükséges e mozaikhoz. Első lépésként a résztvevők 
pontosan megbeszélik, ki-ki milyen mozaikkal járul 
majd hozzá a közös varázslathoz, annak minden 
összetevőjével együtt - pl. Erősség, stb. A 
megbeszéléstől később ugyan el lehet térni, de ez a 
varázslat sikerét veszélyeztetheti, ha mindjárt ki 
nem zárja. 

A megbeszélés után a varázslók kört 
formázva leülnek, s megfogják szomszédaik kezét. 
Mindegyikük meditálni kezd, hogy transzállapotba 
kerüljön (Pszi - Transz). Ezután egyikük, akit erre 
kijelöltek, társai kezét elengedve megidézi az első 
mozaikot, a Keretet. 

A Keret megidézése 5 percet vesz igénybe, 
és a többi, előre megbeszélt mozaik alapjan készül 
el. A felidézés 45 Mana-pontba kerül. Ezután ez a 
varázsló újra megragadja társai kezét, s 
folyamatosan a Keretre koncentrál. Ez azonban 
korántsem könnyű: a varázslónak minden egyes 
eltelt kör 1 Mana-pontjába kerül. (Vagyis, ha a 
többi mozaikot 1 körön belül a Keretbe illesztik, az 
46, ha 1 percen belül, az 51 Mp-be kerül, s így 
tovább). 

Amint a kör újra létrejött, a tőle balra ülő 
varázsló kezd bele a saját mozaikjának 
létrehozásába - ez rendesen történik, az esetleges 
erősítésnek megfelelő Mana-igénnyel -, majd ennek 
végeztével megragadja szomszédai kezet, s újfent 
transzállapotba kerül. Őt a következő (tőle balra 
ülő) varázsló követi a következő mozaikkal, s így 
tovább – amíg csak van beillesztendő varázslat. 

Lennie kell a körben, a Keret felidézőjének 
jobb oldalán, még egy varázsló, aki végig 
transzállapotban marad. Ő lesz az, akinek a 
Zónájában - legyen az elsődleges vagy másodlagos 
(pl. Zóna varázsjellel létrehozott) jön majd létre a 
varázslat – neki semmi más szerepe nincsen. 

Miután minden mozaikot sikeresen a 
Keretbe illesztettek, a Keretet megidéző varázsló 
utoljára megszakítja a kört, s a levegőbe írja a 
Végjelet - és létrejön a varázslat. Fontos, hogy az 
összes varázsló transzban tartózkodik a mágia 
során, és végig a varázslat sikerére összpontosít. Ez 
egyrészt azt jelenti, hogy egy varázsló csupán 
egyetlen mozaikot idézhet fel, s miután ezt 
megtette, utána sem tehet semmi mást (például nem 
gyűjthet Mp-t az elméjébe). Amennyiben egyetlen 
résztvevő is kikerü idő előtt a transzból (vagy a kör 
valamilyen módon, a varázsjelek felrajzolását 
kivéve, megszakad), a varázslat mindenképp 

sikertelen lesz, valamint az összegyűlt Mana - habár 
ténlyeges kárt nem okoz - hirtelen és ellenőrizetlen 
távozása miatt k3 óráig képtelenek lesznek mágia 
alkalmazására, és a Kábultság módosítói lesznek 
érvényesek mindegyikükre. 

Mindazonáltal az még nem biztosíték 
önmagában a sikerre, ha a transzállapot nem szakad 
meg. Egyrészt minden egyes mozaik 3% esélyt 
jelent arra, hogy nem sikerül a Keretbe hibátlanul 
beilleszteni; valamint a gyakorlatlanság is 
megbosszulja magát. Minden kezdő (tehát olyan 
varázsló, aki még sosem segített ily módon 
létrehozni egy varázslatot) 5%, minden gyakorlatlan 
varázsló (gyakorlottnak öt sikeres varázslat után 
nevezhetünk valakit) 2% esélyt jelent a 
sikertelenségre. A siker vagy a sikertelenség csupán 
a Végjel leírásakor derül ki, ugyanis ekkor jönne 
létre a varázslat, s ekkor derül ki, ha valami nem 
sikerült úgy, ahogy eltervezték. 

Ez azonban kevésbé vad energiakitöréssel 
jár, mint amikor megszakad a varázslók 
transzállapota, így csupán k6 perc Kábulatot es 
utána k3 óra Gyengeséget jelent. 

Van még két lehetőség. Az egyik, hogy a 
Keret megidézőjének - akár, mert elszámolta magát 
(bár ez elég hihetetlen), akár, mert valaki a 
megbeszéltnél hosszabb ideig varázsolt – az idő 
múltával elfogy az összes Mana-pontja. Ekkor 
képtelen lesz a Keret fenntartására, és a hatás 
megegyezik a transzállapot megszakadtával. 
Hasonló hatású lehet az, amennyiben valaki eltér a 
megbeszéltektől és más erősítéssel idézi meg 
mozaikját. Minden egyes Mp, amellyel a 
megbeszélttől eltér, 10% esélyt jelent a mágia 
azonnali sikertelenségére. Ez külön dobandó, de ha 
többen is eltérnek ilyenképp, az esély mindig 
összeadódik. (Így, ha egyikük 2 Mp-tal eltér, 20% 
esély lesz rá, hogy a mágia azonnal szétfoszlik. 
Amennyiben egy másik is eltér, 4 Mp-tal, az esély 
az azonnali rontásra 60%.) Ráadásul a Végjel 
felírásakor minden egyes ilyen Mp-eltérés további 
2%-kal növeli a sikertelenség esélyét - igaz, 
olyankor már enyhébb a hatás. Ha pedig valaki 
botor módon az előre megbeszélt és számára kijelölt 
mozaik helyett egy másikat idéz fel, a varázslat nem 
jön létre. 

Megjegyzendő, hogy amennyiben a 
varázslatot létrehozók nem engedik el egymás 
kezét, s végig fenntartják a kört – noha így minden 
egyes mozaik megidézésének ideje, mivel csak a 
varázsszavakat ejtik ki, a duplájára nő, s ez a Keret 
Mana-igényére is hatással lesz -, a kör mágikus 
harmóniája elnyomja a kisebb zavarokat, így a teljes 
gyakorlatlanságból eredő 5% varázslatrontási esély 
2%-ra, a gyakorlatlanságból származó 2% 0%-ra 
csökken. Amennyiben azonban a kör megszakad – 
akárcsak egyetlen varázsló is elengedi társai kezét, 



 
 
 
 
 

Varázslók mágiája 

74 

hogy a varazsjeleket a levegőbe rója -, ez az előny 
elvész. (Ez nem vonatkozik a Végjelre.) 

A Keret természetesen egyetlen varázslót 
sem ruház fel több hatalommal, mint amennyivel 
egyébként rendelkezik, így mindenki csak olyan 

mozaikot illeszthet a Keretbe, amelynek 
felidézésére önmagában is képes lenne - csupán a 
közösen létrehozott varázslat haladhatja meg a 
varázslók egyéni lehetőségeit. 

 

Asztrálmágia 
 

Valójában nem az Asztrálmágiához tartoznak, azaz 
nem asztrál ME van ellene, csak mozaikot tudnak 
befolyásolni, akár az időmágia. 
 
Fodor 
 
Mp: 21 
E: 1 
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: speciális 
Mágiaellenállás: - 

Ha egy asztrál mozaikhoz kapcsolódik, a 
mozaik egy nap alatt fokozatosan fejti ki hatását, 
így nehezebb a társaknak észrevenni a változás 
mágikus voltát (nem egetverő a változás). 
 
Halk Fodor 
 
Mp: 27 
E: 1 
Varázslás ideje: 1 perc 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: speciális 
Mágiaellenállás: - 

Megegyezik a Fodor mozaikkal, de egy 
teljes év alatt zajlik le az átalakulás. A fodor 
varázslatok esetén természetességet vagy időmágiát 
is kell a mozaikhoz kapcsolni. Az időbe beleszámít 
az átalakulás ideje is. 
 
Hullám 
 
Mp: 1 (1 Mp/E) 
E: 1 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: E láb 
Mágiaellenállás: - 

Asztrál mozaikhoz kapcsolható, az adott 
mozaik minden E méteres körében lévő 
asztráltesttel rendelkező lényre hatni próbál. 
(Kivétel a varázsló). A mozaik erőssége 
harmadolódik. 
 
Lánc 
 
Mp: 7 (7 Mp/E) 

E: 1 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

Szintén asztrál mozaikhoz kapcsolható, 
ami így több, a varázsló zónáján belül eső, általa 
kiválasztott egyénre hat, de erőssége megoszlik 
közöttük. A mozaik E-jét a varázsló osztja el a 
célpontok között. A Lánc erősségének csak a 
fürkészésnél van szerepe. 
 
Természetesség 
 
Mp: 33 
E: 1 
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: speciális 
Mágiaellenállás: - 

Ha asztrál mozaikhoz kapcsolják, az 
érzelem beépül a célpont természetes 
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érzelemvilágába, ugyanolyan természetességgel 
fogja utálni a harcos a kardokat, mintha kiskorában 
az anyját véletlen levágta volna eggyel, ami azóta 
nyomja a lelkét. Ez az érzelem már nem számít 
mágikusnak, így természetes úton is 
megváltoztatható, egy az emberi (?) lelkeket jól 
ismerő egyén által. 
 
Példa: 

 
Szerelemvarázs:  
Vágy 30E + Természetesség + Halk fodor 

Egy év alatt fokozatosan lesz szerelmes a 
célpont, így a környezete sem gyanít semmit. 
Hátrány, hogy mivel 1 év után természetes 
érzelemmé válik, bizonyos okok miatt elmúlhat. 
Előny, hogy utólag semmilyen módon nem 
deríthető ki mágikus volta. 

 

Szimpatikus Mágia 
 

A Pyarroni Fehér Páholy tiltott termei 
közé, a Tűtorony fenti emeleteire még a Páholy 
tagjai közül is csak kevesek nyernek bebocsátást. 
Ekkor azonban már nem áll messze a szerencsés 
varázslómester attól, hogy belepillantson a  
fóliánsokba. Az egyik aranyszalaggal átkötött 
tekercsre írták le a formulát a Szimpatikus Béklyó 
feltöréséhez. 
 
Szimpatikus Béklyó Feltörése 
 
Mp: 66 Mp 
E: 1 
Varázslás ideje: 1 perc 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A varázsló minden általa létrehozott 
varázstárggyal szimpatikus kapcsolatban áll a mágia 
törvényei szerint. A Szimpatikus Béklyó Feltörése 
ezt a szimpatikus kapcsolatot szakítja meg örökre, 
visszaállítani ezek után lehetetlen. Csak a saját 
maga által létrehozott tárgyak béklyóit képes 
feltörni úgy, hogy a mágia is megmaradjon. Mások 
szimpatikus kapcsolatára ez a varázslat nincs 
hatással, ott továbbra is csak a Destrukció segít. 
Mint a fentiekből kitűnt, csak a jelmágikus 
rajzolatokra alkalmazható a béklyó feltörése, mivel 
azok önmagukban is képesek fennmaradni, amíg 
töretlenek. Ha egy nem jelmágikus varázslatát 
próbálja meg elszakítani magától a varázsló, az 
azonnal megszűnik működni. A jelmágikus jelek 
közül a Zóna varázsjel és a Személyes aura 
varázsjel is hasznalhatatlanná válik a feltörés után. 
Féltve őrzött titokként kezelik Pyarronban, illetve 
Doranban ezt a mágikus formulát. 
 
Szimpátia felfedezése 
 

Ha varázslóiskoláról van szó Északon, 
mindenki azonnal Doranra, esetleg még Toronra 
gondol. Pedig Erigow szintúgy neves 
mágusiskolával bír, Sigranomo hírneve nem sokkal 
marad el az előbbiek mögött. Ugyanúgy ősi, kyr 

hagyományokon alapszik, mint a toroni iskolák, 
Dorannál pedig még idősebb is. Való igaz, hogy 
tanárai kevésbé nagytudásúak, hogy a tanítványok 
száma jóval kisebb, és hogy az iskola az elmélet 
helyett inkább a gyakorlatot helyezi előtérbe... 
Ugyanakkor az erigowi varázslóiskola sosem 
törekedett külön hatalomra, mindenkor Erigow és a 
Szövetség rendíthetetlen támasza maradt. 
 P.sz.3547-ben érkezett Erigowba, és kapott 
katedrát egy Pyarronban tanult varázsló, akit csak a 
Nagy Caldy-nak neveztek. A mester szinte minden 
területen tanártársai fölé nőtt, szakterülete azonban 
egy sokak által elhanyagolt téma, a Szimpatikus 
Mágia volt. Tanítványai közreműködésével az 
iskolát a Szimpatikus Mágia fellegvárává tette, e 
téren még Dorant is elhomályosítva. P.sz.3612-ben 
bekövetkezett távozása - egyes vélemények szerint 
annyira előre jutott a Tudás keresésében, hogy 
ezáltal a mágusok közé emelkedett - tanítványai, 
ahogy az lenni szokott, képtelenek voltak mesterük 
pótlására. Az azóta eltelt időben szinte semmi újat 
nem tudtak hozzátenni az ittartózkodása alatt fellelt 
tudáshoz, és az iskola újfent visszaszürkült Doran 
mögé. De mindmáig azok, akiket a Szimpatikus 
Mágia érdekel, tanuljanak bár Doranban, Lar-
dorban vagy bárhol másutt, feltétlenül Erigow-ban 
töltenek egynéhány szemesztert... 
 

Az alábbi idézetek a mester fő művéből, a 
Magica Simpathetica-ból származnak: 
 

"...Minden szimpatikus viszony közül a 
legerősebb a vérszimpátia. Könnyű ezt belátni, 
hiszen amíg egy tárgy több tárggyal és személlyel 
állhat egyszerre szimpatikus viszonyban, 
vérszimpatikus viszony mindenkoron csupán egy 
van. A kötelék erős és egyetlen - ezért is olyan 
könnyű a varázslatnak a kötelék mentén 
végighaladnia... 

...Egy igazi varázsló sosem használ fel 
olyan vért, amelynek eredetéről nem bír kétségtelen 
bizonyossággal. Csupán a Sötét Utak egyikére 
tévedettek tesznek úgy, hogy a művészethez 
méltatlan gonoszságból vagy lustaságból mágiát 
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alkalmaznak egy kellően - vagy egyáltalan nem – 

ismert vérszimpatikus kötelék segítségével, s ezáltal 
ők sem tudják, kire is hatnak valójában..." 
 

Az alábbi mozaik a legerősebb és 
legegyértelműbb szimpatikus viszonynak, a 
Vérszimpátiának a felfedezésére szolgál. Ezt a 
mozaikot mindenkinek megtanítják, választott 
szakterületétől függetlenul, aki az erigowi 
varázslóiskolában végez. Ha máshonnan érkezik, 
elsajátítása 7 Kp-ba kerül. 
 
Vérszimpátia felfedezése 
 
Mp: 10 (1 Mp/E) 
E: 1 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál és Mentál 

A mágia a varázsló Zónájában lévő, 
megfelelő állapotú (azaz friss, nem alvadt) vérben 
rejtőző szimpatikus viszonyt követi nyomon 
(ugyanakkor sok varázsló hajlamos megfeledkezni 
róla, hogy az alvadt vér még mindig 
Tárgyszimpatikus viszonyban áll azzal, akiből 
származik). A megfelelő szavak kiejtése, ill. jelek 
levegőbe írása, majd rövid koncentráció után a 

varázsló ismereteket nyer arról a személyről vagy 
lényről, akiből a vér származik.  

Ha bármelyik Mágiaellenállás sikeres, a 
varázsló csupán az illető faját ismeri meg (ami 
egyébként megfelelő szakirányú tudással (Élettan, 
Alkímia) más módon is kideríthető). Ha viszont 
mindkét Mágiaellenállás sikertelen, a varázsló 
tisztában lesz az illető nemével, korával, kilétével 
is! 

Amennyiben a vér, amelyre a mágia hat, 
valójában több személy vagy lény vére, a varázsló 
mindenképpen tudomására jut annak, hányféle vért 
is vizsgál valójában, valamint a vér eredeti 
tulajdonosainak fajtáját is megismeri. Ezek után 
választania kell egyet közülük, és a mágia csupán 
azt az egy szimpatikus köteléket követi nyomon. Ha 
egy másikra is kíváncsi, újra kell alkalmaznia a 
mozaikot. 

Extrém esetben előfordulhat, hogy a vér 
más személyekkel, tárgyakkal is szimpátiás 
viszonyban van - bár ennek az esélye szinte 
elhanyagolható -, e varázslat azonban csupán a 
vérszimpátiás köteléket képes nyomon követni, 
másfélének mág felfedezésére sem képes. 

A mozaik alaperősítése 1, minden további 
1 Mp újabb 1 E-t jelent. Megjegyzendő, hogy a 
Szimpatikus Mágiától Védő Varázskörök e mozaik 
ellen is védelmet nyújtanak.  
 
A következő varázslatokat háromféleképpen lehet 
elsajátítani. Ha valaki Sigranomoban tanul, és a 
Szimpatikus Mágiára specializálódik, akkor ezeket 
a mozaikokat megtanítják neki. 

Ha azonban más mágiatípusra szakosodott, 
és csak bele kíván kontárkodni a Szimpatikus 
Mágiába, vagy pedig már felavatott varázslóként 
érkezik - Lar-dorból, Doranból, vagy Ynev mas 
részéről -, hogy elmélyedjen a Szimpatikus Mágia 
titkaiban, a mozaikok elsajátítására Kp-t kell 
áldoznia. Az, hogy mennyi Kp-t szükséges az adott 
mozaik megtanulására fordítani, a leírásban mindig 
szerepel. 
 

"...Talan a leggyakrabban felhasznált 
szimpatikus viszony a Társszimpátia. A kötelék 
ugyan gyengébb és bizonytalanabb annál, amelyet a 
vér hordoz, mindazonáltal lényegesen könnyebb a 
megfelelő tárgy birtokába jutni, mint friss vért 
szerezni a mágia leendő célpontjától... 

...A szimpatikus viszony nyomonkövetése 
és vizsgálata felesleges Mana-pazarlásnak tűnhet. 
De nem az! A mágia használójának erkölcsi 
kötelessége az ártatlanok védelmezése. És ennek 
nem ellentmond, ha vaktában szórja mágiáit 
mindenféle gyanús hajszálakra? Arról nem is 
beszélve, amit egy tárgy vagy személy többirányú 
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kötődése jelent. Mi a biztosíték, hogy célpontja és 
áldozata ugyanaz lesz? 

A Szimpatikus Mágia különös előnnyel bír 
más mágiaformák felett: az idő előnyével. Más 
esetekben fennáll a veszély, hogy a leendő célpont 
távozik onnét, ahová mágiánkkal hatni képesek 
vagyunk. De amíg a megfelelő tárgy vagy személy a 
birtokunkban van, nem számít, hogy a célpont 
milyen messze van tőlünk - a szimpatikus kötelék 
könnyedén ível át mérhetetlen távolságokat. És mit 
számít az idő- és energiaráfordítás enyhe 
növekedése, ha összevetjük a kockázat és 
bizonytalanság teljes megszűnésével? Újra csak 
hangsúlyozom, a Sötét Útra téved az, aki vaktában 
szórja mágiáját, és az ilyen méltatlan a tudásra es 
névre, amelyet hordoz..." 
 
Tárgyszimpátia érzékelése 
 
Mp: 20 
E: 1 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

A varázsló egy, Zónájában található tárgyra 
alkalmazhatja e mozaikot. Ekkor tudomására jut, 
hogy az adott tárgy (tágan értelmezve, hiszen egy 
varázslat is Tárgy-Személy szimpátiában áll 
megidézőjével, ezért hát tárgynak számít) áll-e 
Tárgyszimpatikus viszonyban. A célpont 
kiderítésére a mozaik önmagában nem alkalmas, 
ahogy Társszimpátia észlelésére sem (de 
Vérszimpátia észlelésére igen!). 

Ha valaki külön meg kívánja tanulni ezt a 
mozaikot, annak 2 Kp-t kell áldoznia elsajátítására. 
 
Tárgyszimpátia felfedezése  
 
Mp: 20 (1 Mp/E) 
E: 1 
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál és Mentál 

A varázsló egy, Zónájában található tárgyra 
(tágan értelmezve, így varázslatra is) alkalmazhatja 
e mozaikot. Ekkor egy szimpatikus viszony 
követhető nyomon, azaz megtudható, az illető tárgy 
kivel vagy mivel áll Tárgyszimpatikus viszonyban. 

Ha az adott tárgy csak egyetlen 
Tárgyszimpatikus viszonyban áll, a mágia e 
viszonyt deríti fel. Ha egyszerre több 
Tárgyszimpatikus viszony áll fenn, a mágia 
véletlenszerűen követ nyomon egyet. 
Megjegyzendő, hogy a Vérszimpátiás viszony 

elsőbbséget élvez, bár verre sokkal érdemesebb a 
Vérszimpátia Felfedezése mozaikot alkalmazni. 

Ha a varazsló ezt a mozaikot együtt 
használja a Tárgyszimpátia Érzékelése mozaikkal, 
akkor már szabadon választhat, hogy a 
Tárgyszimpatikus kapcsolatok közül melyiket 
követi nyomon. Ha többre is kíváncsi, minden egyes 
viszony felderítéséhez újabb mozaikot kell 
felhasználnia. 

Ha tárgy-tárgy kapcsolatot követ nyomon, 
a varázsló tisztában lesz a tárgy mibenlétével 
(hollétével azonban nem). Ha tárgy-személy 
kapcsolatot vizsgál, az illető személy vagy lény 
kilétével jöhet tisztába - ha az elvéti mind Asztrális, 
mind Mentális mágiaellenállását. Ellenkező esetben 
a vizsgálat hiábavaló volt. 

A mozaik alaperősítése 1, minden további 
1 Mp újabb 1 E-t jelent. Megjegyzendő, hogy a 
Szimpatikus Mágiától Védő Varázskörök e mozaik 
ellen is védelmet nyújtanak. Ha valaki külön meg 
kívánja tanulni ezt a mozaikot, annak 6 Kp-t kell 
áldoznia elsajátítására. 
 
"...A társszimpátia nehezen követhető és 
használható kapcsolatot jelent csupán, ezért 
meglehetősen ritkán alkalmazzák. Holott mágia 
nélkül is könnyen beazonosítható. Azonkívül sokan, 
akik a legnagyobb gondossággal égetik el minden 
egyes kihullott hajszálukat vagy levágott 
körömdarabkájukat, visszariadnak attól, hogy 
rokonaikkal végezzenek, vagy óvatlanul közel 
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engednek magukhoz másokat. Sajnos, ellenségeink 
legnagyobbjai erre is figyelnek..."  
 
Társszimpátia érzékelése 
 
Mp: 15 
E: 1 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

A varázsló egy, Zónájában található 
személyre vagy élőlényre alkalmazhatja e mozaikot. 
Ekkor tudomására jut, hogy az adott lény áll-e, és ha 
igen, hány Társszimpatikus viszonyban. Ezek 
felderítésére a mozaik önmagaban nem alkalmas, 
ahogy Tárgy- és Vérszimpátia felfedezésére sem. 

Ha valaki külön meg kívánja tanulni ezt a 
mozaikot, annak 3 Kp-t kell áldoznia elsajátítására. 

 
Társszimpátia felfedezése 
 
Mp: 30 (1 Mp/E) 
E: 1 
Varázslás ideje: 4 kör 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál és Mentál 

A varázsló egy, Zónájában található 
élőlényre értelmezve, alkalmazhatja e mozaikot. 
Ekkor egy Társszimpatikus viszony követhető 

nyomon, azaz megtudható, az illető kivel áll 
Társszimpatikus viszonyban. 

Ha az adott lény csak egyetlen 
Társszimpatikus viszonyban áll, a mágia e viszonyt 
deríti fel. Ha egyszerre több Társszimpatikus 
viszony áll fenn, a mágia véletlenszerűen követ 
nyomon egyet. 

Ha a varázsló ezt a mozaikot együtt 
használja a Társszimpátia Érzékelése mozaikkal, 
akkor már szabadon választhat, hogy a 
Társszimpatikus kapcsolatok közül melyiket követi 
nyomon. Ha többre is kíváncsi, minden egyes 
viszony felderítéséhez újabb mozaikot kell 
felhasználnia. 

Ha a vizsgált lény vagy személy (mármint 
nem az, akire a mágia hat, hanem akivel ő 
Társszimpatikus viszonyban áll) elvéti mind 
Asztrális, mind Mentális mágiaellenállását, a 
varázsló tisztában lesz fajával, nemével, korával, 
kilétével. Ellenkező esetben a vizsgálat hiábavaló 
volt. 

A mozaik alaperősítése 1, minden további 
1 Mp újabb 1 E-t jelent. Megjegyzendő, hogy a 
Szimpatikus Mágiától Védő Varázskörök e mozaik 
ellen is védelmet nyújtanak. Ha valaki külön meg 
kívánja tanulni ezt a mozaikot, annak 8 Kp-t kell 
áldoznia elsajátítására. 
 
Suttogják, Nagy Caldy tanítványai, követői, a 
Szimpatikus Mágia tanárai még sokkal 
különlegesebb mozaikokat is ismernek: képesek 
megállapítani a szimpatikus viszonyt végigkövetve 
a távoli tárgy vagy lény hollétét is, képesek követni 
a másik irányból az egyirányú kapcsolatokat is 
(mint amilyen a tárgy-személy kapcsolat a lény 
vagy személy irányából, vagy a Szimpatikus 
Béklyó), sőt, saját Szimpatikus Béklyójuk 
megbontására is képesek. A Mesterről magáról 
pedig azt tartják, hogy számára kétirányú kapcsolat 
volt a Szimpatikus Béklyó vagy a tárgy-személy 
viszony, és hogy képes volt bárki Szimpatikus 
Béklyójának megbontására... 
 
Szimpatikus lánc 
 
Mp: 40/50 
E: 1 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: speciális 

Csak a Szimpatikus Mágia tanárai, tudorai 
által ismert mozaik. Lehetővé teszi, hogy a varázsló 
olyan személyre vagy tárgyra is hathasson 
szimpatikus mágiával, akire különben - megfelelő 
tárgy hiányában - nem tehetné. Csupán egy 
megfelelő tárgyra van szüksege, amely egy másik 
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tárggyal áll tárgy-tárgy szimpatikus viszonyban; ez 
a tárgy pedig a céltárggyal vagy a célszeméllyel áll 
Társszimpatikus viszonyban. Ily módon a mágia 
mintegy szimpatikus láncot hoz létre a tárgyak 
(vagy a tárgyak s végül egy élőlény, tárgy-személy 
viszony esetén) között. Természetesen újabb 40 
Mp-ért újabb láncszem kapcsolható a többihez, így 
egy kellően magas szintű vagy Manával más módon 
támogatott varázsló szinte csodákra képes.  

Megjegyzendő, hogy e mozaik 
kombinálható a Tárgyszimpátiá Érzékelése és a 
Tárgyszimpátia Felfedezése mozaikokkal is. 
Természetesen ellene is védenek a megfelelő 
Varázskörök és más védelmek - ugyanakkor a 
láncszemek, azaz az egyes mozaikok külön-külön 
erősíthetőek, a Mp-ok megduplázásával. 

50 Mp-ért ugyanilyen szimpatikus lánc 
hozható létre a Társszimpátiára alapozva (a kettő 
nem keverhető, erre csak a nagy Caldy volt képes). 
Például máig is emlegetik a Szövetség berkeiben, 
amikor P.sz. 3661-ben az erigowi mesterek egy 
toroni báróra unokájának elrabolt kutyáján keresztül 
sújtottak le. E mozaik is természetesen 
kombinálható a Társszimpátia Érzékelése és 
Felfedezése mozaikokkal is; a szimpatikus mágia 
elleni védelmek ugyanúgy hatnak rá, és a Mp-ok 
duplázásával az egyes láncszemek erőssége 
ugyanúgy növelhető. 

Ezt a mozaikot Játékos Karakter nem 
sajátíthatje el! 

 
Varázslói Varázslatok 

 
Fegyver 
Típus: Anyag 
 
Mp: 27 
E: 1 
Varázslás ideje: 13 szegmens 
Időtartam: 5 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

Teremtés (vas, 1,5 kg) - 15 Mp 
Átformázás (karddá) - 3 Mp 
Időmágia (4 kör) – 9 Mp 
 

A varázslat hatására a mágus vagy egy 
célszemély kezében egy hosszúkard anyagiasul, 
amivel 5 körig harcolhat. Természetesen lehet 
bármilyen 1,5 kg-nál nem nehezebb fegyver, vagy 
tárgy (pajzs, vért). 
 
Jégszellem 
Típus: Anyag, Elemi 
 
Mp: 36 
E: 1 
Varázslás ideje: 23 szegmens 
Időtartam: 1 perc 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

Légiesség (1. fok, 80 kg) - 14 Mp 
Láthatatlanság (80 kg) - 8 Mp 
Fény (Aura) - 2 Mp 
Fagy (Aura) - 2 Mp 
Perc (Láth.) - 10 Mp 

 
A varázslat időtartamára a mágus egy 

valódi fagylidérc lesz. Láthatatlan testét fagyos fény  

övezik, és átmegy a falakon. Babonás emberek 
megrémítésére kiváló. 
 
Kiszolgáltatás 
Típus: Elemi 
 
Mp: 24 
E: 6 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 3 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

Elemi sötét (kupola) - 12 Mp 
Elemi fény (aura) - 12 Mp 

 
Ha egy ember vagy lény ellen küzdünk, 

akkor igen egyszerűen megzavarhatjuk. 
Besötétítünk  körülötte mindent, így semelyikünk 
sem lát, de ha őt kivilágítjuk, mi látjuk őt, de ő nem 
lát  minket. Infra- és Ultralátás kijátszásához 50 
Mp-re van szükségünk. 
 
Összeroppantás 
Típus: Elemi 
 
Mp: 60 
E: 30 
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

2x Elemi erő (csóva) – 2x30 Mp 
 
Ha két csóvába formázott elemi erőt egymásnak 
tolunk, úgy hogy az ellenfél ne férjen el közte, 
akkor egyszerűen összeroppan. 
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Tüske 
Típus: Anyag, Elemi  
 
Mp: 22 
E: 1 
Varázslás ideje: 8 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: - 

Teremtés (kő, 3 kg) - 15 Mp 
Átformázás (dárda) - 2 Mp 
Elemi Erő (csóva) - 5 Mp 

 
Igen kellemetlen lehet egy semmiből 

előtűnő kődárda, amit egy 5 E Elemi Erő csóva lő 
bele  az áldozatba. Varázslási ideje miatt, csak 
akkor jó, ha van, aki védi a mágust közben. A dárda  
sebzése sebessége miatt igen nagy, közel halálos 
lehet (2k6+2 Ép). Lehetőleg páncélozatlan helyre 
lőjük, mert  a kő elég törékeny ilyen sebesség 
mellett. 

 
Fantomgyilkos 
Típus: Asztrál, Mentál 
 
Mp: 14 
E: 3 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 1 perc 
Hatótáv: 20 láb 

Mágiaellenállás: Asztrál és Mentál 
Félelem - 2 Mp 
Akaratátvitel - 12 Mp 

 
Hatásos varázslat, mely szembesíti az 

áldozatot legmélyebb félelmével. A félelmet a 
varázsló határozza meg, és arra kényszeríti, hogy 
ennek ellenére szembesüljön vele. Sikeres 
asztrálpróba híján az illető kikerekedett szemmel, és 
görcsbe rándulva fog egyhelyben fetrengeni annyi 
körig, amennyivel az asztrálja elmarad a 20-tól. Ha 
sikeres, félelmében megdermed de egy  akaraterő 
próbával (-2) legyőzheti és megszabadul tőle. 
 
Orgyilkos 
Típus: Asztrál 
 
Mp: 13 (58) 
E: 3 
Varázslás ideje: 44 szegmens 
Időtartam: 1 nap 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál 

Bátorság (ellenfél) - 2 Mp 
Félelem (fájdalom) - 2 Mp 
Vágy (ölés) - 3 Mp 
Gyűlölet (ellenfél) - 3 Mp 
Elvakultság – 3 Mp 
Időmágia (nap) - 45 Mp 

 
A varázslat hatására a célszemélynek 

minden gondolata az ellenfél megölésére fog 
irányulni,  de mivel fél a fájdalomtól, ezért minél 
okosabban próbálja megölni ellenfelét, egy napon  
keresztül.  
 
Sokk 
Típus: Asztrál 
 
Mp: 24 
E: 30 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 1 perc / 2 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: Asztrál 

Félelem a tűztől (30E) – 20 Mp 
Tűzaura (1E) – 4 Mp 
 

Ha a célpont elvéti a asztrális ME-jét, 
akkor Asztrálpróbát köteles tenni annyi negatív 
módosítóval, amennyi a Tűzaura E-je. Ha elvéti, 
elájul. Ha valaki alapesetben is fél a tűztől, akkor 
arra az asztrálmágia szabályai szerint 60E-vel fog 
hatni. 
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Természetes anyagok mágiája 
 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Törés 10 1 - 5 szegmens 2 kör 15 láb - 

 
Jelmágia 
 

Varázslat neve Mp E Mp/E Rajzolás ideje Időtartam Hatótáv ME 
„Érintés” varázsjel 20/40 - - 5 perc 100 alkal. - - 
„Gondolati parancs” varázsjel spec. - - 3 perc 20 alkalom - - 
„Tudás” varázsjel 30 + sp. sp. sp. 5 perc speciális speciális sp. 

 
Nekromancia 
 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Halál lehellete 60 20 5 1 szegmens azonnali 20 láb - 

 
Egyéb mágikus módszerek 
 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Energiaáradat összes TSz - 2 kör egyszeri 20 láb - 
Keret 45 + sp. 1 - 5 perc + spec. speciális speciális sp. 

 
Asztrálmágia 
 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Fodor 21 1 - 3 kör speciális speciális - 
Halk fodor 27 1 - 1 perc speciális speciális - 
Hullám 1 1 1 3 szegmens speciális E láb - 
Lánc 7 1 7 5 szegmens speciális 20 láb - 
Természetesség 33 1 - 2 kör speciális speciális - 

 
Szimpatikus mágia 
 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Szimpatikus Béklyó Feltörése 66 1 - 1 perc végleges érintés - 
Vérszimpátia felfedezése 10 1 1 1 kör 1 kör 20 láb * 
Tárgyszimpátia érzékelése 20 1 - 1 kör azonnali 20 láb - 
Tárgyszimpátia felfedése 20 1 1 3 kör 1 kör 20 láb * 
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Társszimpátia érzékelése 15 1 - 1 kör azonnali 20 láb - 
Társszimpátia felfedése 30 1 1 4 kör 1 kör 20 láb * 
Szimpatikus lánc 40/50 1 - 1 kör speciális 20 láb sp. 

 
Varázslói varázslatok 
 

Varázslat neve Mp E Mp/E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Fegyver 27 1 - 13 szegmens 5 kör 20 láb - 
Jégszellem 36 1 - 23 szegmens 1 perc 20 láb - 
Kiszolgáltatás 24 6 4 4 szegmens 3 kör 20 láb - 
Összeroppantás 60 30 2 2 szegmens 1 kör 20 láb - 
Tüske 22 5 1 8 szegmens 1 kör 20 láb - 
Fantomgyilkos 14 3 14/3 E 4 szegmens 1 perc 20 láb * 
Orgyilkos 58 3 13/3 E 44 szegmens 1 nap 20 láb Asz 
Sokk 24 30 2/3 E 4 szegmens 1 p / 2 kör 20 láb Asz 

 
Sp., spec.: speciális, lásd leírás 
*: Asztrál és Mentál 
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Forrásvizsgálat 
Az Új varázslatok (Mindák László) MAGUS RPG.hu cikkhez 

Ez a fejezet eredetileg NEM tartozott a cikkhez! 
 
Az Új varázslatok című írás 1999-ben jelent meg a MAGUS RPG.hu oldalon, Mindák László 

gyűjtésében, 82 oldalon. A benne foglalt cikkek és varázslatok döntő többsége összegyűjtött és korábbi 
cikkekből átvett, ám a szerző, aki külön gondot fordított arra, hogy „levédje” saját kiadványát, a forrást 
vagy az eredeti szerzőt csak egyetlen esetben jelölte meg. Ez a vérlázító jelenség hívta életre ezt a 
forrásvizsgálatot, amelynek célja, hogy a kiadványt teljes forrásjegyzékkel lássa el.  

 
Az Új varázslatok fejezetei a következő MAGUS cikkeket használja fel: 

Mágiaelmélet 

Ez a fejezet teljes egészében Az ynevi mágia (Marosits Tamás, Mlista) cikk, a szerző nevének 
feltüntetésével. 

Bárdmágia: (7 varázslat) 

A fejezet az alábbi cikkek varázslataiból áll: 
• Bárdvarázslatok (Riandel Brouwick, Mlista) - 3 varázslat 
• Bárdvarázslatok 2 (Tegda Árpád, Mlista) - 2 varázslat 
• Új varázslatok (Liszak Péter, Mlista) - 1 varázslat 
• Bárdmágiák (ismeretlen, MAGUS-Site G-portal) - 1 varázslat 

 
A felhasznált írások forrása, eredeti szerzője nem került feltüntetésre. 

Boszorkánymágia: (7 varázslat) 

A fejezet mind a 7 varázslata gyakorlatilag megegyezik a Boszorkányvarázslatok II. (ismeretlen 
szerző, MAGUS-Site G-portal) című írásával.  

 
A felhasznált írás forrása, eredeti szerzője nem került feltüntetésre. 

Boszorkánymesteri mágia: (68 varázslat) 

A fejezet az alábbi cikkek varázslataiból áll:  
• Rúna I/5 Tetoválások (Csigás Gábor és Kovács Adrián) - 6 tetoválás 
• Rúna IV/4 Boszorkánymesteri tetoválások (Mlista alapján Novák Csanád) - 14 tetoválás 
• Boszorkánymesteri tetoválások 2 (ismeretlen, Mlista) - 6 tetoválás 
• Boszorkánymesteri varázslatok (Bartók B., Mlista) - 25 varázslat 
• Boszorkánymesteri varázslatok II. (ismeretlen, Mlista) - 9 varázslat 
• Új boszorkánymesteri mágiák (Aquir és Meloran, Mlista) - 4 varázslat 
• Varázslattükör (Maloran, Mlista) - 1 varázslat 
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• Villámmágia (Király Attila, Mlista) - 2 varázslat 
 
A felhasznált írások forrása, eredeti szerzője nem került feltüntetésre. 
 
+ A felruházás bélyege (ezt nem találtam korábbi anyagokban) 

Papi mágia: (130 varázslat) 

A fejezet az alábbi cikkek varázslataiból áll: 
• Új halál varázslatok (Lien Ar Raven, Mlista) - 7 varázslat 
• Papi varázslatok (Lien Ar Raven, Mlista) - 68 varázslat 
• Még újabb papi varázslatok (Péter Tamás és Laci, Mlista) - 35 varázslat 
• Újabb papi varázslatok (Liszek Péter, Mlsita) - 3 varázslat 
• Új papi mágiák (Aquir, Mlista) - 13 varázslat 

 
A felhasznált írások forrása, eredeti szerzője nem került feltüntetésre. 
 
+ 4 varázslat (ezeket nem találtam korábbi anyagokban) 

• Vízaura 
• A múlt fájdalma 
• Levegőszipoly 
• Az istenek hatalma 

Ranagol papok vérmágiája: (18 varázslat) 

A fejezet az alábbi cikkek varázslataiból áll: 
• Első törvénykönyv - 6 varázslat 
• Új halál varázslatok (Lien Ar Raven, Mlista) - 6 varázslat 
• Még újabb papi varázslatok (Péter Tamás és Laci, Mlista) - 2 varázslat 
• Papi varázslatok (Lien Ar Raven, Mlista) - 2 varázslat 

 
A felhasznált írások forrása, eredeti szerzője nem került feltüntetésre. 
 
+ 2 varázslat (ezeket nem találtam korábbi anyagokban) 

• Vérnyomás csökkentése 
• Vérkeringés lassítása 

Tűzmágia: (31 varázslat) 

A fejezet az alábbi cikkek varázslataiból áll: 
 

• Magica Sogronica (ismeretlen szerző, Mlista) - 21 varázslat 
• Terra Sogronica (Tronix, Csaba MAGUS oldala) - 10 varázslat 

 

Varázslói mágia: (28 varázslat) 
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A fejezet az alábbi cikkek varázslataiból áll: 
• Mozaikvarázslatok és mozaikok (Király Attila, Mlista) - 7 varázslat 
• Varázslói varázslatok (ismeretlen szerző, Mlista) - 8 varázslat 
• Mágia dolgok (Adolf, Mlista) 3 varázslat 
• Gondolati parancs (Polo, Mlista) 1 varázslat 
• Keret (Thaur, Mlista) 1 varázslat 
• Új varázslatok (Liszek Péter, Mlista) 1 varázslat 
• Szimpatikus béklyó feltörése (Mihi, Mlista) 1 varázslat 
• Szimpátia felfedezése (Thaur, Mlista) 5 varázslat 
• Szimpatikus lánc (Thaur, Mlista) 1 varázslat 

 
A felhasznált írások forrása, eredeti szerzője nem került feltüntetésre. 
 
 
 
A cikk eredetileg fejezetenként külön file-okban jelent meg. 
Az Új varázslatok (Mindák László) cikk megjelent az Atlantisz oldalon is. 
 
Ez a fejezet eredetileg NEM tartozott a cikkhez! (formázást sem kapott) 
 
 
 

2013.08.10.  
Magyar Gergely 
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