
 

 

 
  

Boszorkánymesteri tetoválások 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Átoktól óvó jel 

Mana pont: 29 (+7) 
Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartam: 6 óra 

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. 

Rontástól óvó jel 

Mana pont: 29 (+7) 
Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartam: 6 óra 

A mágikus rajzolat a szív fölött 
helyezkedik el. Ha a 
boszorkánymestert az idő tartam 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. 
 

Erő bélyege 

Mana pont: 15 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 10 perc 

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. 

Méregtől óvó jel 

Mana pont: 29 (+7) 
Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartam: 6 óra 

A mágikus rajzolat a szív fölött 
helyezkedik el. Ha a boszorkánymestert 
az időtartam alatt mérgezés 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 mérgezéstől védi meg a 
boszorkánymestert, azaz eltávozik 
belőle a mágikus energia, amint a 
támadás létrejön.  
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Harci bélyeg 

Mana pont: 23 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 10 perc 

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 +15TÉ-
t kap. 

Lidérctest 

Mana pont: 20 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 30 perc 

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 4E,de 7 Mp-
onként erősíthető 1 E-vel. A rajzolat elkészítésekor 
kell meghatározni az Erősséget a Mp-ok 
ráfordításával. 

Méregpohár 

Mana pont: 29 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 6 óra 

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,amannyi 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. 

Fantomtest 

Mana pont: 22 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 30 perc 

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. 

Kígyószem 

Mana pont: 15 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 1 óra 

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 Erősség 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, amíg 
tart az időtartam. Ennek leteltével azonban a 
félelem nem múlik el azonnal,csak 
fokozatosan,és az áldozat nem fog tudni róla, 
miért félt tőle. 

Befolyásolás bélyege 

Mana pont: 25 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 1 óra 

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-
jének kétszeresének, az Intelligenciájának és az 
Akaraterejének a tíz feletti részének az összege. 

Villámtagadó bélyeg 

Mana pont: 28 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 óra 
Időtartam: lásd a leírást 

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 
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villámmágiát semlegesíteni,vagy annál 
erősebbet legyengíteni. A jelet csak akkor 
lehet újratölteni, ha a 3E megtelt. 

Sárkánypikkely jele 

Mana pont: 25 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 1 óra 

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. 

Érzelmek bástyája 

Mana pont: 25 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 1 óra 

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 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. 

Smaragd jele 

Mana pont: 17 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: végleges 

A hozz vetőlegesen 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 4Fp 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-okon kívül a tárolt Életerő 
is elszabadul és sebzi a boszorkánymestert: minden 
Ép 2 Mp-nak és minden 3 Fp 1 Mp-nak felel meg. 

Felruházás bélyege 

Mana pont: 25 (+7) x2 
Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartam: lásd a leírást 

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.   
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Szerző: ismeretlen 
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Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

A cikk anyaga módosított statisztikákkal és 
néhol finomított leírásokkal, az utolsó tetoválást 
kivéve, játéktechnikai bevezetővel kiegészítve 
megjelent a Rúna magazin IV/4. számában, Novák 
Csanád neve alatt, forrásként jelölve a MAGUS 
Listát. Az eredeti szerzőt ott sem találták. 
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