
 

 

 
  

Boszorkánymesteri varázslatok 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A  kitörés erőssége  a felszabaduló 
mana-pont hetede (lefelé kerekítve). A  
kitöréssel  az  elpusztítandó mágia  
megszűnik.  Ezzel  a módszerrel  -  
ereklyéket  kivéve -  mágikus  
tárgyakról  is leszedhető  a  mágia, 
marha marad belőle valami... A saját 
magéra mondott Mágia   pusztítás 
szinten sebzi a boszorkánymestert. 

Sötétség 

Típus: - 
Mana pont: 3 v. 6 
Erősség: 1 (1Mp/1E)  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 3 szegmens 
Hatótáv: 20 ill. 5 láb 
Mágiaellenállás: -  

A   varázslat   igen  különleges  
módon   hozza   létre   a sötétséget.  
Nem  sötétséget  teremt,  mint ahogy 
szinte az összes többi ilyen varázslat, 
hanem elpusztítja a fényt 
(mechanizmusa  a  bárdok  vakság 
okozásához hasonló). A varázslat által  
elsötétített területen semmiféle 
természetes fény nem látható, és a 
mágikus fények erősségét is csökkenti 
a Sötétség E-jével. Ha a mágikus fény 
erőssége 0-ra csökken, akkor nem 
látható. Alapesetben csak a látható 
fény tartományát fedi le a varázslat, de 
6  mana-pontért az infravörös es az 
ultraibolya tartományban is kifejti 
működését, tehát sem infra-, sem  
ultralátás  nem működik ekkor.  
 

Alapvarázslatok 

Mágia pusztítás 

Típus: - 
Mana pont: 25 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1+K10 kör 
Hatótáv: 10 láb 
Mágiaellenállás: -  

Minthogy   a   
boszorkánymesterek  a   pusztítás   
mesterei, varázslatok  megszüntetése 
sem jelent számukra  akadályt.  A 
boszorkánymester  nem tudja 
megállapítani  az  elpusztítandó 
varázslat  manapont számát és erősséget 
sem,  de  ez  nem  is szükséges a 
pusztításhoz. Ő egyszerűen bejuttatja a 
25 manát az   elpusztítandó  varázslatba,  
amely  elkezdi   „áldásos” munkáját. A 
varázslat elmondása után a 
boszorkánymester  már elhagyhatja az 
elpusztítandó varázslat tíz lábnyi  
körzetét, s mint  mindjárt  kiderül,  
ajánlatos  is  ezt  tennie.  Az időtartam  
leteltével  az  elpusztítandó  varázslat   
összes mana-pontja  plusz  a  Mágia  
pusztítás  25  mana-pontja   egy irtóztató  
Energia-kitörésben szabadul fel az  
elpusztítandó varázslat  helyén  
(területre ható  varázslatok  esetében  a 
boszorkánymester  határozhatja  meg  a  
helyet).   
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Az  elsötétített terület középpontja legfeljebb 
20 lábra lehet a boszorkánymestertől, kiterjedése 
pedig egy 5 láb sugarú gömb, amelyet a 
boszorkánymester mozgathat, 2 szegmensenként 1 
lábbal (de így sem mehet tőle 20 lábnál távolabb a 
gomb középpontja). 

Szellemkéz 

Típus: - 
Mana pont: 24 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/3szint 
Hatótáv: 1 láb/szint 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat időtartama alatt a szellemkéz 
helyettesíti a boszorkánymester bal kezet az érintést 
igénylő varázslatok esetében. A boszorkánymester 1 
láb/szegmens sebességgel mozgathatja,  anyagtalan 
és nem lehet előle kitérni. A boszorkánymester 
mellett jelenik meg és legfeljebb a tapasztalati 
szintjével megegyező láb távolságig távolodhat el 
tőle. Normál esetben csak a  boszorkánymester látja 
(vörösen vibráló bal kézként), de a varázslók is 
érzékelik, illetve szinesztéziával láthatják is. 

Villámmágia 

Villámérintés 

Típus: villámmágia 
Mana pont: 7 
Erősség: 1 (7Mp/1E)  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 3 szegmens 
Hatótáv: 5 kör 
Mágiaellenállás: -  

A  boszorkánymester mindkét kezet kékes 
fény övezi, érintése a varázslat E-jének megfelelő 
K10-et sebez. Furcsa módon a boszorkánymesterben 
semmiféle kárt nem tesz. A varázslatot a 
boszorkánymester csak magára alkalmazhatja. 

 
 
 
 

Villámháló 

Típus: villámmágia 
Mana pont: 37 
Erősség: 3 (7Mp/1E)  
Varázslás ideje: 3 szegmens + lásd a leírást 
Időtartam: 2 kör/szint 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A tiszta villámmágia egyik különleges 
„darabja” ez a varázslat. Kétféle alkalmazási 
módja van:  
• A boszorkánymester Tsz+3 „tapadási” 

pontot jelölhet ki (bal  mutatóujjával 
rámutatva), amelyekhez  hozzátapadva 
jelenik meg a háló. A pontok nem lehetnek 
20 lábnál távolabb a boszorkánymestertől, 
akinek egy helyben  kell  maradnia 
varázslat befejeztéig.  Ekkor a varázslási  
idő tapadási pontonkent 1 szegmenssel nő. 

• A boszorkánymester nem jelöl ki egyetlen 
pontot sem,   ekkor 2 láb magasan jelenik 
meg a háló és  4 szegmens alatt lehull a 
földre. Ebben az esetben a háló középpontja 
a boszorkánymestertől legfeljebb 20 lábra 
lehet, formája kör vagy téglalap lehet, 
területe pedig 4 négyzetláb/szint. Ekkor 
nem nő a varázslási idő. A hálót érintő 
élőlények - a boszorkánymestert is 
beleértve - körönként, méretüktől függően, 
a következőképpen sebződnek: 

 
Méret Sebzés 
Kicsi E*K10/2 
ember E*K10 
Nagy E*2K10 
Óriás E*4K10 

 
A varázslat időtartama 15 mana-

pontonként megduplázható. 
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Energia-kitörés 

Típus: villámmágia 
Mana pont: 7 
Erősség: 1 (7Mp/1E)  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A  varázslattal nyers energiát sűrít egy 
tőle legfeljebb 20 lábra lévő pontba a 
boszorkánymester, amely energia a 
varázslat elmondása után szétrobban. A 
kitörés  mérete E*1 láb sugarú gömb, 
sebzése a belső 1 láb sugarú gömbben 
E*K10, ez kifelé lábanként gyengül 1 E-
vel. 

Térmágia 
A boszorkánymesterek térmágiája a 

nyers mágikus energia, a villámok feletti 
uralmukat használja ki. Szinte minden 
térmágikus varázslat a villámmágia 
segítségével jön létre. Szintén  jellemző, 
hogy a Térmágia erőssége megegyezik a 
megjelenő villám erősségével. 
Természetesen   mindezen térmágikus 
varázslatok ellen is védenek a térmágiától 
védő varázslatok, tárgyak, stb. 

Villámugrás 

Típus: villámmágia és térmágia 
Mana pont: 32 
Erősség: 1 (7Mp/1E)  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 szegmens 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat során a boszorkánymester 
és teljes felszerelése villámmá alakul, majd 
egy  szempillantás alatt - a villámvarázshoz 
hasonló módon - átszáguld egy legfeljebb  
20 lábra lévő másik  helyre, ahol  
visszaalakul. A célként meghatározott 
helyett nem kell látnia 
boszorkánymesternek, a lényeg az, hogy 20 
lábon belül legyen. Az útjába  kerülő 

élőlényeken áthalad, E*K10-et sebezve  rajtuk   
(sikeres gyorsaság és ügyességpróba esetében 
feleződik a sebzés).  Az át- és visszaalakulás 
valamint a táv megtétele összesen 2 szegmensig  
tart. A térmágia segítségével a varázslattal mindig a 
kijelölt helyre érkezik, nem szükséges célzás. 

Villámkapu 

Típus: villámmágia és térmágia 
Mana pont: 45 
Erősség: 1 (7Mp/1E)  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 szegmens 
Hatótáv: 100 mérföld / szint 
Mágiaellenállás: -  

A  varázslat a boszorkánymesteri térmágia 
egyik csúcspontja. A varázslattal a 
boszorkánymester elteleportálhat egy olyan helyre, 
ahol már járt és amely  a  kiindulási  ponttól 
legfeljebb  szint*100 mérföldre lehet. Ez a  
következőképpen történik: a boszorkánymesterbe az 
ég felől belecsap egy villám,  amelynek 
következtében ő eltűnik onnan. A célhelyen egy 
villám csapódik a levegőből a talajba és annak  
helyen jelenik a boszorkánymester. A térmágia E-je 
és a villám E-je megegyezik a varázslat E-jével. A 
varázslat egyetlen hátránya,  hogy  a 
boszorkánymester E*K6 Fp-t is  veszít  a 
teleportálás alkalmával (meg nem tökéletes a 
varázslat. Tehát, annak ellenére, hogy meglehetősen 
könnyen erősíthető ez a fajta  teleport, mégis csínján 
kell  bánnia az erősítéssel a boszorkánymesternek. 
Minél nagyobb a varázslat erősítése, annál  
látványosabb a villámlás is, és annál feltűnőbb a 
megérkezése  is,  ami  nem  minden   esetben 
szerencsés. A boszorkánymester csak szabad ég alatt 
alkalmazhatja, tehát a kiindulópontnak és a 
célpontnak  is szabad ég alatt kell lennie. 

Nekromancia 
Az Életerő szívás, Életerő rablás és Életerő 

begyűjtés varázslatok mana-pont igényének 
többszörözésével erősíthető (pl. Életerő szívás 
8Mp/E). A varázslatok sebzése E*2K10 Sp. 
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Életerő kapcsolat 

Típus: nekromancia 
Mana pont: 60 
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: 1 hónap / 2 szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatására a boszorkánymester és 
áldozata életereje összekapcsolódik a 
következőképpen: a boszorkánymester a varázslat 
időtartama alatt akárhány Ép-t vagy Fp-t 
átáramoltathat önmaga és az áldozat között. Az 
átáramlásnak kétféle módja van: 
• Automatikus:  ha  a boszorkánymester  Ép-t 

vagy  Fp-t veszt,  automatikusan létrejön az 
áramlás és pótlódik a veszteség, sebei nyom 
nélkül beforrnak. Ebben az esetben az   áramlás   
egy  töredék szegmens  alatt  létrejön, így a 
boszorkánymester meglehetősen nehezen ölhető 
meg (amíg a varázslat áldozatának is van Ép-je, 
addig nem ölhető meg). A regeneráció  alól  egy 
kivétel van: a csonkolás. A csonk azonnal beforr 
ugyan,  de nem nő vissza az elvesztett testrész. 
Emiatt a fejlevágás mindenkeppen megöli a 
boszorkánymestert. 

• Meditatív: a boszorkánymester egy 1 
szegmenses meditációval tud mindkét irányba 
Ép-t vagy Fp-t áramoltatni, tehát sajátjaiból  az 
áldozatnak is juttathat. Ebben az esetben,   ha   
halálos sebet kap, akkor meghal a 
boszorkánymester, mert nem lesz ideje Ép-t  
átáramoltatni magába. 

A  kétféle mód közötti váltásra egy 1 
szegmenses meditációja van a boszorkánymesternek. 
Ez, és az átáramoltató meditáció sem kerül mana-
pontba. 

A varázslat elmondása után az áldozat 
bármilyen távol is lehet a boszorkánymestertől. A 
varázslat időtartama alatt a boszorkánymester és a 
varázslat áldozata között társszimpátia  alakul  ki. A 
boszorkánymester tapasztalati szintjétől függően 
több lénnyel is létesíthet  Életerő- kapcsolatot: 9. 
szintet 1, 11. szinten 2, 13 szinten 3, stb. lénnyel (2 
szintenként nő eggyel). 

Dermesztő érintés (Életerő szívás II.) 

Típus: nekromancia 
Mana pont: 32 

Erősség: 1 (8Mp/1E)  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatása szinte teljesen 
megegyezik az Életerő szívással, kivéve abban, 
hogy időtartama  1  kör/szint. A varázslat 
sebzése E*2K10 Sp. 

Életerő begyűjtés II. 

Típus: nekromancia 
Mana pont: 38 
Erősség: 1 (11Mp/1E)  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatása szinte teljesen 
megegyezik az Életerő begyűjtéssel, kivéve 
abban, hogy időtartama 1  kör/szint. A varázslat 
sebzése E*2k10 Sp. 

Vámpír érintés (Életerő rablás II.) 

Típus: nekromancia 
Mana pont: 45 
Erősség: 1 (14Mp/1E)  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatása szinte teljesen 
megegyezik  az Életerő rablással, kivéve abban, 
hogy időtartama  1  kör/szint.  A varázslat 
sebzése E*2K10 Sp. 

 
 
 

Élőholt észlelés 

Típus: nekromancia 
Mana pont: 18 v. 36 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 150 láb sugarú kör 
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Mágiaellenállás: -  
A boszorkánymester a varázslat 

befejeztével tudatában lesz annak, hogy a 
hatótávon belül hány élőholt található. 18 
manáért megtudja hozzávetőleges helyüket 
és necrográfiai besorolásukat, fajukat  is. 
Ha a varázslatot 36 manáért mondja el, 
megtudja hatalmuk mértékét (Szint, 
harcérték, pszi-pont, mana-pont) is. 

Halott mozgatása 

Típus: nekromancia 
Mana pont: 22 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: 15 láb 
Mágiaellenállás: -  

A varázslattal állat tetemet vagy egy 
halott embert (törpét, elfet, stb.) mozgathat 
a boszorkánymester a varázslat időtartama 
alatt. A mozgatott test legfeljebb 15 lábra 
távolodhat el tőle.  A mozgatás folyamatos 
koncentrációt igényel, harcolni, varázsolni, 
pszit használni lehetetlen eközben, de 
lassan járni, lovon léptetve haladni 
lehetséges. A koncentráció 
megszakadásával a varázslat azonnal 
megszűnik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élőholtak távoltartása 

Típus: nekromancia 
Mana pont: 24 
Erősség: 10 (2Mp/1E)  
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: 3 perc/szint 
Hatótáv: 10 láb/szint sugarú kör 
Mágiaellenállás: speciális  

A boszorkánymester által kijelölt területre a 
varázslat erősségénél kevesebb Ép-vel rendelkező 
élőhalott (pontosabban: bármely necrográfiai 
osztályba tartozó lény) nem léphet be. Ha már a 
varázslat  létrejöttekor is a területen belül volt, akkor 
mindaddig nem hat rá a varázslat, ameddig ki nem 
kerül a területről. Ha a területen kívülre kerül, akkor 
már nem tud visszajutni. 

Élőholt taszítás 

Típus: nekromancia 
Mana pont: 15 
Erősség: 10 (3Mp/2E)  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör/szint 
Hatótáv: 3 láb 
Mágiaellenállás: speciális  

A varázslat időtartama alatt a 
boszorkánymestert nem közelítheti meg 3 lábnál 
kisebb távolságra a varázslat E-jénél kisebb Ép-jű 
élőhalott (bármely necrográfiai osztályba tartozó 
lény). Ha már a varázslat létrejöttekor is három 
lábon belül volt, akkor mindaddig nem hat rá a 
varázslat,ameddig  távolabb nem kerül ennél. Ha ez 
megtörténik, akkor már nem tudja megközelíteni a 
boszorkánymestert. 

Sebek átadása 

Típus: nekromancia 
Mana pont: 40 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: érintés/ 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

A boszorkánymester bal ujjának érintésével 
kijelöl két lényt (élőlényt vagy élőholtat), egyikük 
lesz az átadó, másikuk az átvevő. Az időtartam alatt 
azt átadó bármely okból bekövetkező Ép/Fp  
vesztesége az átvevőt sújtja, vagyis az átadó átadja 
Ép/Fp veszteséget az átvevőnek (ha pl. az átadó 
megsebesül, a seb megjelenik rajta, de az Ép/Fp 
levonás az átvevőt terheli). Az időtartam alatt 
semmiképpen sem  veszít  Ép-t illetve Fp-t az átadó, 
egy esetet  kivéve, mégpedig  akkor,  ha az átvevő 
meghal. Ettől a pillanattól kezdve az átadó normál 
módon veszíthet Ép-iből, Fp-iből. A 
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boszorkánymester saját magát is kijelölheti 
átadónak, illetve átvevőnek is, igaz, az utóbbi eset  
meglehetősen ritkán fordul elő. 

Utolsó élő test 

Típus: nekromancia 
Mana pont: 66 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: 1 nap 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat a boszorkánymesterek 
„repertoárjának” egy meglehetősen különös darabja. 
Alanya  mindenkeppen egy élőhalott. A varázslat 
hatásara az élőhalott teste átalakul: azt az alakot 
veszi fel, ahogyan a benne lévő lelek utolsó életében  
kinézett, közvetlenül a halála előtt. Az egy nap 
lejártával   a test 6 kör alatt szétmállik (csontjai 
elporladnak), hacsak meg ezelőtt a 
boszorkánymester meg nem újította a varázslatot. 

Rontások 

Csontlágyítás 

Típus: rontás 
Mana pont: 30 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 20 láb 
Betegség 

Szintje: 4 
Hatóideje: azonnali 
Hatása: harcérték-, képességcsökkenés (Fp 

vesztés) 
A varázslat hatásara az áldozat csontjai 

meglágyulnak, hajlékonnyá válnak. Ereje, 
gyorsasága,  ügyessége, összes harcértéke a 
súlyosságnak megfelelően csökken. Minden 
mozgással járó tevékenység (járás, harc, stb.) 
körönként K6 Fp  vesztest okoz. A hajlékonnyá vált 
csontok miatt minden kézmozgással járó varázslás 
esetében ügyesség-próbát kell dobnia az áldozatnak 
+3-al, de az ügyesség-csökkenést is figyelembe 
véve! 

A varázslat minimális súlyossága enyhe 
lefolyású, a maximalis válságos. Magától nem javul, 
percenként romlik (Egészség-próba). Időtartama 

6+3K6 kör. Az időtartam lejártával az áldozat 
csontja újra megkeményednek, de 20% az 
esélye, hogy maradandóan deformálódnak, 
amely 1-el csökkenti az áldozat ügyességet. Ez 
papi bénultság gyógyítással megszüntethető. A 
betegség teljesen mágikus, időtartama alatt csak 
a mágia megszűntetése segít. 

A betegség szintje 12 mana-pont 
segítségével 1-gyel növelhető. 

Epilepszia 

Típus: rontás 
Mana pont: 42 
Időtartam: 20 láb 
Betegség 

Szintje: 4 
Hatóideje: K3 nap lappangás 
Hatása: rohamok 
A  varázslat hatásara az áldozat K3 nap 

lappangási idő után epilepsziás lesz. Ez a 
következőket jelenti: stresszhelyzetben, vagy ha 
felidegesítik, akaraterő-probát kell dobnia. Ha 
elveti, akkor 10+3K10 korig rángatózni kezd, 
fulladozik, stb. A roham hatásara 4K10 Fp-t 
veszít, majd ma roham után mely álomba 
merül, amely 3+K6 óráig tart. 

A betegség minimális súlyossága enyhe 
lefolyású, a maximális kritikus. Az áldozat a 
súlyosságtól függően  dobja az  Akaraterő-
próbákat, még pedig annyi mínusszal, amennyi 
a megfelelő  súlyosságnál feltüntetett  
képességcsökkenés (a kisebbik értek, pl. 
enyhénél 1, súlyosnál 4). 

 A  betegség súlyossági fokának 
megfelelő papi gyógyítással gyógyítható. 
Magától 3 naponta javul, 1 naponta romlik. A 
betegség szintjenek 10 manáért növelhető 1-
gyel. 

Kiszárítás 

Típus: rontás 
Mana pont: 52 
Időtartam: 20 láb 
Betegség 

Szintje: 4 
Hatóideje: azonnali 
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Hatása: Ép/Fp vesztés, 
harcértékcsökkenés, halál 

Az áldozat testnedveit pusztítja el ez a 
rontás: koronként K6 Fp-t veszít és 5-tel 
csökken minden harcértéke. A 10. körtől 
kezdve körönként 1 Ép-t is vészit az ezzel 
járó 2 Fp-vel együtt. A 20. Körben az 
áldozat teste teljesen szétporlad, meg a 
csontjai is (ha ekkor meg élne, akkor ebben 
a pillanatban biztosan meghal). 

 A rontás teljesen mágikus, csak a 
mágia megszűntetésével lehet megmenteni 
az áldozatot a  biztos pusztulástól. A 
boszorkánymester az áldozat halála előtt 
bármikor megállíthatja a folyamatot.  

A betegség szintje 20 mana-pontért 
növelhető eggyel. 

Mentál- Asztrálmágia 

Álmok szörnye 

Típus: lélekmágia 
Mana pont: 42 
Erősség: 6 (8Mp/E)  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 6 kör 
Hatótáv: 12 láb 
Mágiaellenállás: asztrális és mentális  

A varázslat áldozata egy nagyon 
kegyetlen illúziónak  esik áldozatául, ha 
mindkét ellenállását  elveti. A varázslat 
olyan mely lelki tartományokat érint, hogy 
aki elvetette mindkét ellenállását, teljesen 
es az időtartam alatt végig a varázslat hatása 
alá kerül (nem kételkedik benne). 
Megjelenik legrettegettebb ellensége (akar 
az, amely  almait keseríti meg, vagy akar 
valós ellenfele) és megtámadja őt. A 6 
körös  időtartam  szamara  60  kor,  ennyi  
ideig   tart viaskodása. Ez az esetek 90%-
aban halálával végződik,  amely után felriad 
az illúzióból. 

 Ezután K100 dönt a továbbiakról: 
 

Dobás Hatás 

01-40 1  óráig csak bámul maga elé, 
megszűnik számára a külvilág. 

41-65 Fel óráig habzó szájjal rángatózik, 1 

hónapra 2-vel csökken az Asztrálja. 

66-80 Teljesen megőszül, egy hónapra 
megnémul. 

81-90 

Állandóan remegő kéz   
(kézügyességet igénylő 
képességpróbákra -3, illetve -30%), 
állandó üldözési mánia. 

91-00 

Kihullik az összes haja, arca 
megráncosodik, -3 Szépség, -3 
Intelligencia, -3 Akaraterő, -5 
Asztrál, 

 
A maradandó hatások csak olyan pap 

Átokűzéssel gyógyíthatóak, amelynek erőssége 
legalább 20+a boszorkánymester tapasztalati szintje. 

Rettegés 

Típus: asztrálmágia 
Mana pont: 18 
Erősség: 3 (6Mp/E)  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 kör/szint 
Hatótáv: 10 láb 
Mágiaellenállás: asztrális  

Ez a varázslat nagyban hasonlít a 
boszorkányok azonos nevű Érzelemkeltő 
varázslatára, hiszen tagadhatatlan, hogy a varázslat 
megalkotója azt akarta utánozni, ami többé-kevésbé 
sikerült is. A varázslat - boszorkányokéhoz 
hasonlóan - a boszorkánymester szintjével 
megegyező számú lényre hat, akiket bal 
mutatóujjával jelöl ki (rámutatással). Az időtartam 
azonban csak 2 kör/szint, és a varázslat manaigénye 
is jelentős megfelelő erősítés esetén. Van azonban 
egy másik lehetőség, amikor is csak egy lényre 
alkalmazza a boszorkánymester a varázslatot, ekkor 
az erősség megduplázódik. 

Az időtartam alatt az áldozatokat - a 
boszorkánymestert látva - iszonyatos félelem járja 
át, megpróbálnak elmenekülni előle. Ha ez nem 
sikerül, és harcra kényszerülnek, a Harc félelem alatt 
módosítói érvényesek rájuk. 

 Természeti mágia 

Vihar 

Típus: természeti mágia 
Mana pont: 32 
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Erősség: 5  
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: 45 perc 
Hatótáv: 1 mérföld 
Mágiaellenállás: -  

A varázslattal a boszorkánymester vihart 
idézhet elő, amelynek egyetlen feltétele, hogy 
látótávolságon belül legalább egy aprócska felhő 
legyen. A varázslat hatására a felhő hatalmasra 
duzzad, majd kezdetét veszi a vihar. Tomboló szél 
kíséri, ömleni kezd az eső és villámlani kezd. A 
vihar gátolja az utazást, menedékbe kényszerítve a 
szabad ég alatt tartózkodókat, vízen életveszélyessé 
teszi az utazást. Az időtartam leteltével az idő 
kitisztul, a vihar nyomtalanul eloszlik. 

Földrengés 

Típus: természeti mágia 
Mana pont: 80 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: 45 perc 
Hatótáv: 1 mérföld 
Mágiaellenállás: -  

A varázslattal a boszorkánymester egy 
iszonyatos erejű földrengést idéz elő, amely a teljes 
hatótávolságon belül egyforma erővel hat. Ezen a 
területen belül minden élőlény 8K10 Sp-t sebződik, 
a fa-, tégla- és agyagépítmények összedőlnek, a 
kőépületek is komolyan károsodnak (falaik 
leomlanak, megrepednek). Vízfelületen a Tenger 
felkorbácsolásával azonos hatást ér el; meglehetősen 
„kellemes” hatás érhető el kikötőkben, ahol a 
hajókat és a dokkokat, raktárakat is megrongálja. 

 
Ennyi lett volna az újabb verzió, újra várom a 

reakciókat, de elöljáróban szeretném a következőket 
hozzáfűzni a leírtakhoz: 
• A mágiapusztítás azért nem függ az 

elpusztítandó varázslat manapontjaitól, mert a 

boszorkánymester által bejuttatott 25 mana 
már ultra erős varázslatokra van 
megállapítva. A varázslat megalkotója nem 
tudta tovább finomítani ezt, de ha tudta 
volna, akkor a következőt kaphatta volna: 
az elpusztítandó varázslat mana-pont 
számának egytizedének megfelelő pusztító 
mana elegendő a hatás létrejöttéhez. De hát 
az alkotó nem állt tudománya 
legeslegmagasabb csúcsán, így csak egy 
ilyen varázslatot tudott összehozni. A 
leírtak azt jelentik, hogy max. 250 mana-
pontos varázslatig működik a 
mágiapusztítás, de ezt egyetlen 
boszorkánymester sem tudja, mert meg nem 
volt „szerencséjük” kipróbálni. Vagy aki 
kipróbálta, az már nem tudta elmondani a 
hatást. 

• A Földrengés azért sebez mindenkin 
minimum 8K6-t, mert mint írva vagyon: 
„iszonyatos erejű”. Nyílt terepen is 
garantált a sérülés, mert a talaj 
megrepedezik, amibe aztán szépen 
belepotyognak az emberek. Szadistább 
lelkületű KM-eknél akar el is patkolhatnak 
a karakterek a földrengés következtében. 

 
 
 

 
1997.03.14.  

Szerző: Bartók B. 
Forrás: MAGUS Lista 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

A cikk anyaga szerepelt az Új varázslatok 
című kiadványban, (Mindák László, MAGUS 
RPG) forrásmegjelölés nélkül. 
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