
 

 

 
  

Boszorkánymesteri tetoválások II. 
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Sasszem 

Mana pont: 10 
Feltöltés ideje: 2 perc  
Időtartam: 20 perc 
Sérülési százalék: 5%  

Használója látótávolságát és 
látásának pontosságát megkétszerezi. 
Helye a szemhéj és a szem körüli 1 cm 
sugarú kör. 5 Mp, 2,5-szörös 
látásélesítés, a látótáv nem nő. Max. 
5x-ig. 

Szóértő 

Mana pont: 20 
Feltöltés ideje: 3 perc  
Időtartam: 30 perc 
Sérülési százalék: 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 

Mana pont: 25 
Feltöltés ideje: 3 perc  
Időtartam: 30 perc 
Sérülési százalék: -  

A szóértő párja, melyet egészen 
különleges helyre, a nyelvre  

Éji szem 

Mana pont: 25 
Feltöltés ideje: 4 perc  
Időtartam: 30 perc 
Sérülési százalék: 5%  

A szemhéjra és a szem körüli 
részre kell felrajzolni. A rajz fél órára 
ultralátást biztosít látótávon belül. 

Árnyas 

Mana pont: 10 
Feltöltés ideje: 1 perc  
Időtartam: 20 perc 
Sérülési százalék: 15%  

Felsőtestre szokás írni, 2-3 cm 
átmérőjű, félcenti vastag 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, max. 35 Mp-ig. 

Kulcskéz 

Mana pont: 10 
Feltöltés ideje: 2 perc  
Időtartam: 15 alkalom 
Sérülési százalék: 15%  

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

Vasizmok 

Mana pont: 20 
Feltöltés ideje: 2 perc  
Időtartam: 20 perc 
Sérülési százalék: 20%  

A bi- és tricepszet kell betetoválni, ekkor +1 
Erő. +10 Mp-vel már +2 Erő, és így tovább 50 Mp-
ig. 

Haltüdő 

Mana pont: 30 
Feltöltés ideje: max. 15 perc  
Időtartam: max. 15 perc 
Sérülési százalék: 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 Max. Fp-ből ill. Ép-ből kell levonni. 
15 Mp segítségével az időtartama 1 perccel nő, 
egészen 25 percig.   

 

Szöcske 

Mana pont: 10 
Feltöltés ideje: 2 perc  
Időtartam: 15 alkalom 
Sérülési százalék: 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. 
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Szerző: ismeretlen 
Forrás: MAGUS Lista 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 

A cikk anyaga (kivéve az Éji szem, 
Sasszem és a Vasizmok varázslatot) szerepelt 
az Új varázslatok című kiadványban, (Mindák 
László, MAGUS RPG) forrásmegjelölés nélkül. 
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