
 

 

 
  

Papi álommágia 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Gyógyító álom 

Mana pont: 1 Mp/2Fp, 1Mp/Ép 
Erősség: 6  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 6 óra 
Hatótáv: látótávolság 
Mágiaellenállás: -  

A pap gyógyító almot bocsájthat 
a sebesültre. Áldás nem szükséges 
előtte. A gyógyulásra 90% az esély 
általában. Ellentétes jelleműek eseten 
azonban ez 10%-ra módosul. Ha idő 
előtt felébred a sebesült, úgy a 
gyógyulás nem lesz teljes. 2 órán 
belüli ébredés eseten a varázslat 
hatástalan. Ezen túl az alvással töltött 
idő %-ban okoz gyógyulást.  Pl. 4 óra 
alvás után 4/6-szor a befektetett Mp-
oknak megfelelő Ép vagy Fp 
gyógyulás jön létre.  

Álom keltés 

Mana pont: 10 
Erősség: 6 +1E/3Mp  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 6 óra 
Hatótáv: látótávolság 
Mágiaellenállás: mentál  

A pap előre meghatározhatja 
áldozata almait.  Kitűnő eszköz 
„sugallatok” közvetítésére, az áldozat 
gondolatainak adott irányba 
terelgetésére. 

Álom varázslatok, lélek szféra 

Altatás 

Mana pont: 12/célpont 
Erősség: 6 +1E/3Mp  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 10 perc+természetes 

ébredés 
Hatótáv: 10 m sugarú kör 
Mágiaellenállás: mentál  

Az áldozat, ha mágia ellenállását 
elvetette, mely álomba zuhan, ahonnan 
10 percig fel sem rázható. A 10 perc 
letelte után természetes alvóként 
viselkedik.  

Álom befolyásoló varázslatok 
Az álom-befolyásoló varázslatokat 

ébren lévő emberre is lehet varázsolni, 
de az álom csak akkor lep életbe, amikor 
legközelebb elalszik az áldozat.  A 
pap(nő) természetesen először 
elaltathatja áldozatát, hogy az álom-
befolyásoló varázslat azonnal kifejtse 
hatását.  

Rémálom, Igaz álom: mint a 
megfelelő boszorkány varázslatnál. 
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Álom 

Szféra: lélek 
Mana pont: 22 
Erősség: 8 
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: negyed óra 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: mentál  

A fenti varázslattal a varázsló egy alvó ember 
álmát befolyásolhatja. Ebben az álomban az történik, 
amit a varázsló akar, de az „áldozat” tisztában lesz 
vele, hogy ez csak álom, s ezért semmilyen 
maradandó hatása nincs. Hogy aztán ébredéskor mit 
gondol az illető az álmáról... az már más dolog. 
Emlékezni azért fog rá. 
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Szerző: ismeretlen 
Forrás: MAGUS-Site G-portal 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

Az „Álom” varázslat az Álom című 
írásból származik (Gaby, Mlista), a cikk forrás 
jelölése nélkül vette át. 
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