
 

 

 
  

A javasok mágiája 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A Ráolvasás mágikus tartalmú 
versek kántálásából, dalok énekléséből 
áll. Ezek szövege gyakran homályos, 
érthetetlen, vagy több esetben 
elmondójuk számára ismeretlen 
nyelven íródtak, de a lényeg a helyes 
elmondáson, s nem az értelmezésen 
van. A hangok tiszta ejtése, a 
megfelelő hangsúly alkalmazása 
szükséges, ennek hiányában a 
varázslat nem jön létre. Ezenkívül 
gyakori, hogy a hatás eléréséhez 
bizonyos gyógyhatású növényekre, és 
azok helyes alkalmazására is szükség 
van. 

A Rituálé a Jelmágia és a 
Ráolvasás keveréke, némi tánccal 
fűszerezve. Az ilyen varázslat 
létrehozása annyira bonyolult és 
hosszadalmas, hogy a siker gyakorta 
elmarad - egy-egy elrontott lépés, 
rosszul ejtett hang órák munkáját 
teheti semmissé... 

A Szemmelverésnél elég rövid 
ideig figyelni az áldozatot. 
Amennyiben az eltűnik az alkalmazó 
szeme elől - akinek végig egy helyben 
kell állnia -, a varázslat csődöt mond. 

Amennyiben az áldozat végig 
szembenéz az alkalmazóval, a 
varázslat mindenkepp sikeres 
(Figyelem! A Pszi-pajzsok ebben az 
esetben is védenek, csak az Erősség 
lesz akkora, hogy a TME önmagában 
nem elég!) 
 

Ez a mágia a Tapasztalati mágiák 
közé sorolható. Még a bárdok, a 
boszorkányok vagy a 
boszorkánymesterek mágiájánál is 
homályosabb, érthetetlenebb alapokon 
nyugszik. E mágia ismerői csak a 
varázsjeleket, énekeket, verseket tudjak 
tanítványainak átadni - azok pontos 
mibenlétéről semmit sem tudnak. S bár a 
gyógynövényeket jól ismerik, nem egy 
varázslatnál ők sem tudjak, miért pont 
ezek az összetevők szükségesek a mágia 
sikeréhez... 

Általánosan jellemző, hogy 
minden varázslat E-je 1, és további Mp-
ok befektetésével sem növelhető. Így az 
erős lélek képes teljességgel dacolni 
ezen mágiákkal szemben. 

Különös dolog, hogy az, aki a 
varázslatot létrehozta, igen gyakran 
képes a varázslat hatását könnyedén 
meg is szüntetni. E mögött az áll, hogy a 
rontás (az áldozat megkötése) 
valamilyen úton-módon meg is 
szüntethető (oldás); és általában az 
oldásra az képes, aki a megkötést 
végezte. 

A Jelmágia egy vagy egynéhány 
mágikus tartalmú jel, ábra, rúna 
levegőbe vagy szilárd felületre történő 
rajzolásából áll. Távoli kapcsolatban 
állnak ugyan a valódi rúnákkal, de ezt 
csak a beavatottak ismerhetik fel - s 
alkalmazóik nem tartoznak közéjük. 
Hosszú gyakorlással fejlesztik tökélyre 
az általuk ismert egy-két jel vagy jelsor 
felrajzolását, nem tudva semmit sem 
arról, miféle erőket idéznek meg 
valójában. 
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Bár számos italt főznek ezek az emberek - 
főként gyógyitalokat, de például mérgeket is - ezek 
sosem mágikusak, hatásukat csupán a megfelelő 
növényeknek, esetleg más adalékoknak köszönhetik. 
Bár ezek elkészítéséhez is jó néhány vers, ének és 
mondóka tartozik, ezek valójában nem hordoznak 
mágikus tartalmat. 

Ennek ellenére majd minden betegségre 
tudnak valóban hatásos gyógyszereket, italokat 
kenőcsöket készíteni, miként a sebekre is, sőt, 
gyakorta az ismertebb, természetes alapú mérgek 
ellenszereit is képesek kikeverni. 

Az egyetlen kivétel a Szerelmi bajital, ami 
tényleg mágikus hatású. Részben a Szimpatikus, 
részben az Asztrális mágián alapszik, valamint 
számos ritka és különös összetevő megfelelő 
hozzáadásán. Bár a kész ital legtöbbször hatástalan, 
nem szabad elfeledni azt a lélektani hatást sem, amit 
az ital a megvásárlójára tesz... 

Javasok varázslatok 

Áldás 

Típus: jelmágia 
Mana pont: 1 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 perc 
Időtartam: 2K3 hét 
Hatótáv: egy élőlény 
Mágiaellenállás: speciális  

Az alkalmazó - istenéhez intézett fohászkodás 
közben - tiszta forrásvízbe mártott nyírfaággal védő 
rúnát rajzol egy élőlényre, amelynek hatásara az 
adott élőlény védelme (Asztrális és Mentális) 1K5-
tel, betegségekkel szembeni ellenálló képessége 
pedig 1-gyel nő. A hatás nem jön létre, ha az adott 
élőlény jelleme az istennel ellentétes; ha tudatával 
ellenszegül a varázslatnak; valamint ha valamiféle - 
nem védő jellegű - mágia hatása alatt áll. 

 
 
 
 
 
 
 

Álom 

Típus: ráolvasás 
Mana pont: 4 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 15 perc 
Időtartam: 6+K3 óra 
Hatótáv: egy személy 
Mágiaellenállás: mentális  

A ráolvasást főként betegség eseten 
alkalmazzák. Az alkalmazó a beteg ágya 
mellett negyed órán át mágikus hatalmú 
dalokkal és versekkel nyugtató, pihentető 
álomba ringatja a beteget. Mindeközben altató 
és nyugtató hatású füveket éget az ágy négy 
sarkánál. Akkor szoktak alkalmazni, amikor a 
betegség természete - pl. láz - akadályozza a 
pihentető, gyógyító álom eljöttét. Ha létrejön, 
hatóideje alatt az áldozat nyugodtan alszik (bár 
ettől még meg is halhat), és - betegségéhez 
mérten - pihenten, frissen ébred. 

Átok I. 

Típus: jelmágia 
Mana pont: 4 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: K6 nap 
Hatótáv: 10 m sugarú kör 
Mágiaellenállás: asztrális  

Az alkalmazó mágikus tartalmú jeleket ró 
a levegőbe és egy csomót köt valamely 
zsinegre, minek hatásara a kiszemelt személy 
átkozottá válik. Ez annyit jelent, hogy 
cselekedeteinek jó része sikertelen, vagy akár 
káros lesz: ha valamit meg akar fogni, leveri 
azt; ha rágyújtana, megégeti az ujját stb. 
Komoly károkat ugyan ritkán okoz a varázslat, 
de így is avatott használó kezében rendkívül 
erős fegyver. 

A jelek visszafelé történő rajzolásával, 
valamint a csomó kioldásával az a személy, aki 
magát az átkot is okozta - legyen bármilyen 
messze áldozatától -, az átok hatását bármikor 
megszüntetheti. 
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Átok II. 

Típus: ráolvasás 
Mana pont: 2 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 15 perc 
Időtartam: K6 nap 
Hatótáv: egy állat 
Mágiaellenállás: asztrális  

Ezt a fajta ráolvasást az állat mellett 
kell végezni, és a végén a kék hold fényénél 
szedett fehérhátú fűvel megérinteni. Ennek 
hatására az adott állat képtelenné válik 
feladatának ellátására. Pl. a tehenek nem 
adnak tejet, a lovak nem tűrnek senkit meg 
a hátukon, az ökrök nem húznak, a házőrző 
ebek nem törődnek senkivel, a tyúkok nem 
tojnak, a hím állatok képtelenek 
utódnemzésre és így tovább. 

Amennyiben az alkalmazó 
ugyanezzel a fűvel újfent megérinti az 
állatot, az átok azonnal megszűnik. 

Átokfejtés 

Típus: ráolvasás 
Mana pont: 1 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 perc 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: egy élőlény 
Mágiaellenállás: -  

Ez a ráolvasás felfedi, ha egy 
emberen vagy állaton átok van. Ehhez 1 
percen át a gyanúba vett élőlény mellett kell 
kántálni, majd a végen megérinteni. Ekkor 
az alkalmazó tudomására jut az átok 
természete. Ez az átokfejtés csak más 
javasok átkait fedi fel, papok, boszorkányok 
és boszorkánymesterek átkait egyáltalán 
nem - viszont azok átokfejtése felfedi a 
javasok átkait is. 

Amennyiben a rontó személyre is 
kíváncsiak, azt is meg lehet tudni: 

Ha az átok emberre hatott (Átok I.), 
rostaforgatással lehet felismerni a rontó 
személyt. Egy szita vagy rosta kávájába x 
alakban két kést szúrnak, ezeket fogja az 
átokfejtő két-két ujjal. A rosta aljába egy 

rézpénzt kell helyezni. Az átokfejtő újabb 1 perces 
mondókát mond el (szinten 1 Mp-ért), aminek a 
végén kimondja egy gyanúsított nevét. Ha a név 
valóban a rontást végzőé, a rosta körbefordul. 

Ha az átok állatra hatott (Átok II.), nyírfaággal 
kell megverni, megfelelő ráolvasás kíséretében 
(szinten 1 Mp-ba  kerül). A fájdalmat nem az állat, 
hanem a rontó fogja érezni. Utána a jajgatásról, a 
sebhelyekről már megismerhető a rontó kiléte. 

Szemmelverés eseten fűzfát kell égetni, a 
megfelelő ráolvasás kíséretében (1 Mp). A fűzfa 
füstje a szemmelverőt odakényszeríti az égetés 
helyéhez. 

Átokűzés 

Típus: ráolvasás 
Mana pont: 6 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 perc 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: egy élőlény 
Mágiaellenállás: -  

Ez a ráolvasás az egyik módja más javasok 
átkainak eltávolítására. Nem szokták alkalmazni, 
hiszen ekkora hatalommal csak nagyon ritkán 
rendelkeznek a javasok. Leginkább akkor 
használják, ha a rontó elmenekült a környékről, így 
nem vonathatják vele vissza az átkot. 

Az átok áldozata mellett kell öt percen át 
kántálni. Ezután embereknél gatyamadzagra kell egy 
bizonyos fajta csomót kötni, és egy hirtelen rántással 
kioldani; állatoknál a vörös hold fényénél szedett 
fehérhátú fűvel kell megérinteni az állatot, majd a 
füvet tűzbe vetni; szemmelverésnél forrásvízbe 
nyírfaforgácsot kell szórni, és ezzel megmosni az 
áldozat szemét. Ez a varázslat természetesen nem 
alkalmas papok, boszorkányok és 
boszorkánymesterek átkainak elűzésére - viszont 
azok átokűzései hatnak a javasok átkaira is. 

A másik módszer az átok elűzésére, hogy 
felkeresik azt, aki az átkot áldozatara kimondta, és 
valahogy - ígéretekkel, pénzzel, fenyegetéssel - 
rábírják, hogy vonja vissza. 
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Bájolás 

Típus: ráolvasás 
Mana pont: 3 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 15 perc 
Időtartam: K3 óra 
Hatótáv: egy állat 
Mágiaellenállás: mentális  

A ráolvasással az alkalmazó bármilyen állatot 
kezessé, szelíddé tehet. Ez a könnyű fejésen át a 
feldühödött bika lecsillapításáig, más lovának 
elhajtásától házőrző eb kiiktatásáig sok mindenre jó 
lehet. Hátránya a ráolvasás hosszú időtartama, 
melynek az állat közelében - attól legfeljebb 1-2 
méterre - kell megtörténnie. A hatóidő alatt az állat 
semmiképpen nem támad az alkalmazóra, annak 
parancsait - ha azokat képes megérteni - teljesíti. 

Aki a varázslatot elmondta, bárhol tartózkodik 
is, egyetlen rövid versikével (5 szegmens) 
feloldhatja az állatot a varázslat hatása alól. 

Betegség azonosítása 

Típus: ráolvasás 
Mana pont: 4 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 perc 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: egy élőlény 
Mágiaellenállás: -  

Ezzel a varázslattal az alkalmazónak 
lehetősége nyílik minden fontos információt 
megtudni egy betegségről. Az alkalmazónak 1 
percen át a beteg mellett kell kántálnia, majd 
megérintenie. A varázslat megidézése után ismerni 
fogja a lefolyás súlyosságát, a betegség pontos 
hatásait, terjedésének körülményeit. A gyógyítás 
módjáról természetesen csak akkor lesznek 
elképzelései, ha ismeri a betegség lehetséges 
ellenszereit. A varázslat csak természetes betegségek 
esetén hatásos, például a boszorkánymesterek 
rontásai esetén nem. 

 
 
 

Eső 

Típus: rituálé 
Mana pont: 6 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 óra 
Időtartam: K3-szor 10 perc 
Hatótáv: 10 m sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

Az alkalmazónak három órán át kell 
kántálni, táncolnia és bizonyos füveket égetnie 
a szabadban. A harmadik óra végen elered az 
eső, és esik, amíg az időtartam le nem jár. Az 
eső erősen helyi - csak az alkalmazó körülötti 
10 méter sugarú körben hull. Persze, ez sem 
kevés, ha aszály van, és veszélybe kerül a kert a 
gyógyfüvekkel. Nagy hátránya, hogy a 
varázslat 60%-ban csődöt mond... 

Fejés 

Típus: ráolvasás 
Mana pont: 2 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: a fejés ideje 
Időtartam: a fejés ideje 
Hatótáv: egy állat 
Mágiaellenállás: -  

Az alkalmazó valamely állat - tehén, 
kecske, stb. - fejése közben bizonyos 
mondókákat és verseket kántál. Ennek hatásara 
az állat kétszer annyi tejet ad, mint ahogy azt a 
varázslat nélkül tenné. Amennyiben egy másik, 
ugyanilyen állat a boszorkány átka alatt áll, a 
tejhozam a négyszeresére nő. (Több ilyen állat 
esetén minden állat ugyanennyivel növeli a 
fejhető tej mennyiségét). 

Félelem 

Típus: jelmágia 
Mana pont: 3 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 10 perc 
Hatótáv: 10 m sugarú kör 
Mágiaellenállás: asztrális  

Ha az alkalmazó a megfelelő jeleket rója 
a levegőbe, egy általa kiszemelt, a hatóterületen 
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tartózkodó személy félni kezd az alkalmazó 
haragjától. Bár a hatóidő rövid, többszöri 
alkalmazása megakadályozhatja, hogy az 
áldozat az alkalmazó ellenében beszeljen 
vagy cselekedjen; sőt, akár arra is 
kényszerítheti, hogy elköltözzön... 

Gyógyítás 

Típus: ráolvasás 
Mana pont: 1 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 15 perc 
Időtartam: 2K6 óra 
Hatótáv: egy élőlény 
Mágiaellenállás: mentális  

A ráolvasás kiegészíti a hagyományos 
gyógyítást - a gyógyfüvek erejét növeli 
meg, így gyorsítva a gyógyulás folyamatát. 
A szokásos versek és dalok mellett a beteg 
testrész, seb porrá tört és vízben feloldott 
kékkővel történő kenegetése is szükséges. 
Amennyiben a hatás létrejön, a gyógyulási 
idő - amelyet a sebkötözés és a gyógyfüvek 
már lecsökkentették - meg tovább csökken 
(azaz eggyel nagyobb szorzóval 
számolandó a gyógyulás sebessége). 

Ital jobbítása 

Típus: ráolvasás 
Mana pont: 3 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 10 perc 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: lásd a leírásban 
Mágiaellenállás: -  

Ynev szépszámú alkoholistainak 
kedvenc varázslata. Az alkalmazó egy 
tároló alkalmatosság (pl. hordó, kád) 
mellett, melyben erjedőfélben lévő sör, bor 
vagy más alkoholtartalmú ital van, tíz 
percen át kántál, majd a tároló 
alkalmatosság alá egy forgácsot helyez. A 
forgácsnak olyan akasztófáról kell 
származnia, melyen a forgács megszerzése 
előtt maximum egy nappal kivégeztek 
valakit. A varázslat hatásara az ital 

kétszeres sebességgel erjed meg, és valamivel jobb 
ízt nyer. 

Ynev hóhérainak egyik fő jövedelmi forrása a 
forgácsok árusítása... 

Ital megrontása 

Típus: ráolvasás 
Mana pont: 4 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 perc 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: lásd a leírásban 
Mágiaellenállás: -  

Az alkalmazó három percen át kántál egy 
hordó vagy valami más tároló alkalmatosság mellet, 
melyben erjedőfélben lévő folyadék található (pl. 
sör, bor). A ráolvasás végeztével az italba kell köpni, 
minek hatásara az adott folyadék tönkremegy, 
ihatatlan, bűzlő folyadékká válik. A hatás csak 
varázslói Destrukcióval szüntethető meg. 

Keresés 

Típus: ráolvasás 
Mana pont: 1 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 perc 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 1 km sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

Ezzel a varázslattal elveszett vagy ellopott - 
azaz eltűnt - tárgyakat és állatokat lehet megkeresni. 
A varázslathoz egy rosta szükséges, melyet a földre 
dobnak. Amely irányba a rosta elgurul, arra található 
a keresett tárgy vagy állat. A varázslat emberre nem 
hat. 

Minden újabb Mp 1 km-rel növeli a kör 
hatósugarát. 
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Kiéneklés 

Típus: rituálé 
Mana pont: 3 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 30 perc 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: lásd a leírásban 
Mágiaellenállás: -  

Ezt a rituálét - tehát táncot, ráolvasást, és jelek 
levegőbe rajzolását két, szomszédos földdarab körül 
kell végezni, és így az egyik föld termőereje 
átköltözik a másikba. Vagyis, amikor beérik a 
vetemény, az egyik földdarabon nagyon gyenge lesz 
a termés, míg a másikon kiemelkedően jó. 

A varázslat nem működik, ha a valamelyik 
földdarab meg van áldva (Kis Arkánum Litániái - 
Szertartás). A földdarabok nagysága külön-külön 
nem haladhatja meg az egy hektárt. 

Újbóli, fordított irányú Kiéneklés helyreállítja 
az eredeti állapotot. 

A Kiéneklés csak bizonyos időintervallumban 
lehet hatásos: ez az aratás befejezésétől a vetés utáni 
1 hónapig tart. 

Kín 

Típus: ráolvasás 
Mana pont: 4 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 15 perc 
Időtartam: 1 hét 
Hatótáv: 20 m sugarú kör 
Mágiaellenállás: mentális  

A ráolvasást a leendő áldozattól maximum 20 
méter távolságban kell végezni. Az áldozat 
periodikusan erős fájdalmakat érez - azaz a varázslat 
létrejötte után minden 6.- ik órában 1K3 Fp-t veszít. 
Ez a mennyiség a varázslat ideje alatt nem gyógyul. 
Az áldozat Fp-i 1 alá sosem mehetnek. A sikeres 
varázslathoz szükség van a Fizikai test egy darabjára 
is. Ha az alkalmazó ezt tűzbe veti, megszűnteti a 
hatást. Nagy hátránya a varázslatnak, hogy ezt a 
periodikus kínrohamot mindenütt boszorkánykórnak 
nevezik, és az áldozat rokonsága ilyenkor mindent 
megtesz a kín okozójának megtalálására. És isten 
irgalmazzon akkor, ha rálelnek... 

Nyájriasztás 

Típus: ráolvasás 
Mana pont: 5 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 20 perc 
Időtartam: K6 nap 
Hatótáv: egy csoport állat 
Mágiaellenállás: asztrális  

Az alkalmazó 20 percen át ráolvasásokat 
kántál egy olyan helyen, ahonnan rálát a 
szétzavarni vágyott nyájra, csordára, ménesre, 
kondára stb. (az nem kell, hogy őt is lássák!). A 
ráolvasás végén egy, a megriasztandó 
állatokkal megegyező fajtájú állat koponyáját 
kell égetni. Ennek hatásara az állatokon páni 
félelem vesz erőt, és a szélrózsa minden 
irányába szétszaladnak (az alkalmazó felé 
nem). A szélirány, vagy szél megléte nem 
számít. Az állatok 1K6 napig menekülnek, csak 
rövid pihenők illetve táplálkozás céljából állnak 
meg. A hatóidő minden egyes állatnál külön 
dobandó, melynek leteltével a varázslat hatása 
megszűnik.   

Szemmelverés 

Mana pont: 5 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 1 nap 
Hatótáv: 5 méter 
Mágiaellenállás: asztrális-mentális 

Az alkalmazó pillantásával mintegy 
megátkozza áldozatát. A hatás 1 óra múlva 
jelentkezik, igen súlyos fájdalommal jár. Az 
áldozat 1K3 Ép-t, és ennek megfelelő Fp-t 
veszít (de Ép-i nem csökkenhetnek 1 alá). Az 
időtartam letelte után Ép-it és Fp-it azonnal 
visszanyeri az áldozat. 

Az alkalmazó bármikor megszüntetheti a 
varázslat hatását egy rövid, 5 szegmenssel 
mondóka elmormolásával (Mp befektetése 
nélkül). 
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Szerelem itala 

Típus: bájital 
Mana pont: 6 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 óra 
Időtartam: K6+3 nap 
Hatótáv: egy személy 
Mágiaellenállás: asztrális  

Ez az ital szerelmet kelthet valakiben. 
Hosszú, fáradságos és bonyolult az 
elkészítési procedúra, amihez a 
ráolvasásokon és bizonyos füveken kívül 
(pl. zsálya, kankalin, bagzófű, stb.) 
szükséges azon személy fizikai testének egy 
része is, akibe az áldozat majd beleszeret. A 
hatás ugyan sosem tart tovább egy hétnél, 
de hát egy hét annyi minden történhet! A 
bonyolult - és ezért könnyen elvéthető - 
elkészítési procedúrának köszönhetően az 
kész ital 70%-ban eleve hatástalan...  

A mágia nemcsak italban, hanem 
ételben is használatos... 

Szerelem elorzása 

Típus: ráolvasás 
Mana pont: 5 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 15 perc 
Időtartam: K3 nap 
Hatótáv: 20 m sugarú kör 
Mágiaellenállás: asztrális  

Ezt a ráolvasást egy - az alkalmazótól 
max.20 méterre tartózkodó - személyre kell 
mondani. A ráolvasás hatásara az áldozat 
elveszíti érdeklődését szerelmének tárgya 
iránt, s ezt csak az időtartam leteltével nyeri 
vissza... 

Sajnos, ennek a varázslatnak az 
elmulasztása nem ismeretes... 

 
 
 
 
 

 

Tűzgyújtás 

Típus: jelmágia 
Mana pont: 3 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 2 m sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

Igen látványos varázslat, az alkalmazó 
egyetlen mozdulatara a teste körüli 2 méter sugarú 
körben minden gyertya, mécses és lámpás 
meggyullad. Az Időtartam lejártával a 
világítóeszközök persze nem alszanak el. 

Viszály 

Típus: ráolvasás 
Mana pont: 2x 3 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2x 15 perc 
Időtartam: K5 óra 
Hatótáv: 20 m sugarú kör 
Mágiaellenállás: asztrális  

Az alkalmazó mindkét személyre külön-külön 
ráolvassa a megfelelő igéket, aminek hatásara a két 
személy 1K5 órán át ellenségesen viselkedik 
egymással. Ez néha harcba is torkollik, de általában 
megmaradnak a szóváltásnál. Nagy előnye, hogy az 
időtartam lejárta után is folytatódhat a viszály - 
hiszen a tüske mindkét fél lelkében megmarad.... 

A varázslatot egy rövid, 1 perces versike 
elmormolásával alkalmazója bármikor, bárhol 
megszüntetheti... 
 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: MAGUS Lista 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
A cikk A javasok mágiája (ismeretlen, Mlista) 

és a Javas varázslatok (ismeretlen, Mlista) írások 
egyesített változata, a Mlistán eredetileg két külön 
cikként jelent meg. (témájuk azonban egy, 
feltehetően szerzőjük is.) 
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