
 

 

 
 

Jégvarázsló 
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Szóval a jégvarázslóról egy pár 
szó. A karakter kétféleképpen lehet 
jégvarázsló.  
• Felkeresi a Nagymester tanítványait 

és ott tanulja meg a jégmágiát. 
Persze ez nem jár semmi féle 
előnnyel, talán annyival, hogy az 
Amund és Khálon kívul bármilyen 
fajú lehet. És az iskolából való 
kijövet, a kor sem megkötés.  

• A másik eshetőség, hogy szegény 
karakter elvetődik a jégmezőkre. És 
szembe találja magát egy 
Jégmágussal. Persze ritka az olyan 
eset amikor  épségben eléje jut. 
Szóval félholtan találkozik a 
Bestiariumból ismert Jégmágussal. 
Na persze nem biztos, hogy a mágus 
kegyeibe veszi, de ha igen, őrült 
mázlija van a fazonnak. 

Szóval a kegyeibe fogadott, mint a 
rabszolga úgy élsz mellette, de ez fel se 
tűnik mert ugyanolyan összekötetésben 
vagy vele, mint a Hómanók. De ez idő 
alatt megtanulod a jégmágiát, időmágiát, 
a formázást (szabálytalan és a hat iskola 
formát) és a Pyarroni pszi Mf-át. Ha 
kijössz az iskolából illetve a mágus 
meghal, a következő tárgyakat kapod:  
• Jégmágia könyve (az összes 

tűzvarázslat átírva jégvarázslatra, az 
őselem teremtés csak víz, 
fagyteremtés, formázások és az 
időmágiát tartalmazza.) 

• Jégkristály (40 manapont van 
benne, amit csak egyszerre lehet 
kivonni és 1 nap feltöltődés kell 
neki. És csak akkor tudod kivonni 
ha a max. manád 40. Hőre nem 
olvad és megsemmisíthetetlen.) 

• Jéggyűrű (ezt csak a mágusnál 
tanultak kapják meg. A varázsszó 
kimondásával lehet aktivizálni. 
Amikor is a jégvarázsló egész teste 
jégkristállyá alakul. Ez a 
használónak a következőt jelenti: 

Ké: +10, 
Té, Vé: +30, 
SFÉ: 8, 
Időtartam: 5 kör és után -1Ép 

amíg le nem veszi. 
 
Ha a jégvarázsló az összes Ép-t 

elveszíti, maghal és mint egy 
jégszobor áll tovább. 

A gyűrűt eltávolítani nem lehet, 
ha csak le nem vágják az ujját. Meg 
annyi megkötés aki a jégmágusnál 
tanult, hogy előző életének emlékeit 
teljesen kitörli az agyából, teljesen 
átformázza, emberi lény lesz, de 
testhőmérséklete 17 C, Hidegre 
immunis. És ha melegebb égtájra 
vetődik min. egy 2E-s fagyaura kell, 
hogy rajta legyen. Különben elájul. Ja 
és kb. annyira tér el az embertől, hogy 
halvány rózsaszín a bőre és fehér haja 
van. És nincsen szakálla. 
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A jégvarázsló képzettségei első szinten: 
 
Képzettség Fok/% 
2 fegyverhasználat Af 
Nyelvismeret Af 5 
Pszi Mf 
Hajózás Af 
Úszás Mf 
Helyismeret*  Mf 
Sebgyógyítás Af 
Legendaismeret* Af 
Írás/olvasás Af 
 
* Déli jégmezők, de csak a mágusnál tanultak 

kapják ezt a képzettséget. 
 
Az első szinten 6 Kp-t kap, a további szinteken 

pedig 7 Kp-t. Indulásként 2K6 aranyat kap és a 
fentebb leírtakat. 

Tapasztalati szintet ugyanúgy lépnek mint a 
tűzvarázslók. 

A jégvarázsló soha nem visel páncélt és 
csak a rövidebb fegyvereket részesíti előnyben. 

A varázslatokról: 
A varázslatai tűzvarázsló által használt 

varázslatok átírásai amit megtalálhattok a Nagy 
Zöldben, a Második törvénykönyvben és a 
párhónappal ezelőtti Rúnában. 

A varázsló manapontjai: 1. szinten 10. 
További szinteken K6+4-et kap. 
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