
 

 

 
  

Boszorkánymesteri varázslatok II. 
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amíg el nem távolítják. A földből 
felcsapó gyenge savat +6 Mp-ért lehet 
közepessé (3K6 Sp), míg további 7 
Mana-pontért erős savvá (4K6 Sp) 
alakítani. A közepes sav 2K6 Sp-t, az 
erős pedig 3K6 Sp-t sebez körönként 
az időtartam lejárta után, amíg el nem 
távolítják. 

Gömbvillám 

Típus: villámmágia 
Mana pont: 45 
Erősség: 4  
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 3 kör 
Hatótáv: 20 m  
Mágiaellenállás: gyorsaságpróba  

A varázslattal a 
boszorkánymester egy görögdinnye 
nagyságú villámokból álló golyót 
teremt,melyet az időtartam lejártáig 
szabadon mozgathatja a hatótávon 
belül. A gömb elől sikeres 
Gyorsaságpróbával kitérni. Ha a 
célpont elvétette a próbát 4K10 Sp!-t 
sebződik,amire a Villámmágiánál 
leírtak az igazak,kivéve,hogy 0 Fp-re 
érve Ép-t is veszthet továbbá 
automatikus Ép-vesztés áll fenn 
minden 7 Fp után. Ezen kívül az 
áldozat 2-vel vagy többel vétette el a 
Gyorsaságpróbáját, Egészségpróbát 
kell dobnia. Ha ezt elrontja,akkor 
1K6+3 körre megbénul. A gömb 
maximum futó ember sebességével 
mozgatható. 
 

Hosszú villám 

Típus: villámmágia 
Mana pont: 10 (10 Mp-nként 

növelhető) 
Erősség: 1 (növelhető)  
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 40 m + lásd a leírást 
Mágiaellenállás: -  

Ezt a villámformát arra 
fejlesztették ki, hogy átlépje a többi 
villámvarázslat hatósugarát. A 
hatótávolsága alapesetben 40 m, de a 
boszorkánymester növelheti ezt: 10 
méterenként 2 mana-ponttal. A CÉ-je 
alapeseteben 35-ös, de 20 Mp 
befektetésével 70-esre növelhető, vagy 
30 Mp-ért 100-as ra. A Kombináció 
varázslattal felruházható 
visszaverődéssel és/vagy fordulással. 

Savgejzír 

Típus: anyagmágia 
Mana pont: 17 
Erősség: 2 (3; 4)  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: 20 m  
Mágiaellenállás: -  

A felhasználó a hatótávon belül 
két embermagasságú savoszlopot 
fakaszthat a földből, ami 2K6 Sp-t sebez 
a benne tartózkodókon. Miután a 
gejzírek elenyésztek, a sav nem tűnik el, 
hanem az áldozatokon marad és tovább 
sebzi őket (1K6 Sp körönként),  
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Élő talaj 

Típus: anyagmágia 
Mana pont: 30 
Erősség: 1E/Tsz  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör szintenként 
Hatótáv: 1m sugarú kör szintenként 
Mágiaellenállás: -  

A boszorkánymester varázslatára a padló 
megelevenedik és csapdába ejti azokat, akik a 
területen belül állnak. A célpontok térdtől lefelé a 
padlóba ragadnak és nem szabadulhatnak az 
időtartam lejártáig. Ez idő alatt a Harc helyhez kötve 
módosítói érvényesek rájuk. A varázslat lejártával a 
padló visszakerül normálisállapotába,mintha mi sem 
történt volna. A varázslat csak akkor lehet sikeres, 
ha a padló anyaga az I. anyagcsoportba tartozik. A 
varázslat középpontja a boszorkánymester kiindulási 
helye, aki el is sétálhat, nem esik baja. 

Árnyalak 

Típus: nekromancia + elemi erő 
Mana pont: 34 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A boszorkánymester és felszerelése,vagy egy 
megérintett személy árnyékká válik. Új alakjában 
nem nagyon lehet megkülönböztetni egy ember 
árnyékától. Az alkalmazó teste légiessé válik, csak 
mágikus fegyver által sebezhető,továbbá képes 40 
m/kör sebességgel repülni. Félhomályban 
gyakorlatilag láthatatlan lesz. Ha anyagtalan testével 
megérint valakit,akkor az dermesztő hideget és 
metsző fájdalmat érez,amitől elveszít 1k10 Fp-t. 
Továbbá akit ilyen módon eltalál,minden találatnál 
1-gyel csökken a Gyorsasága. Ha alkonyinál erősebb 
fény éri az alkalmazót,akkor 1k6 Sp-t szenved el 
körönként. A varázslat nem oldja meg a sötétben 
látás problémáját. A repülés sebessége 
megduplázható további 15 Mp-tal, és megtriplázható 
+30 Mp-tal és így tovább. 

Életerő páncél 

Típus: nekromancia 
Mana pont: 20 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 5 kör 
Hatótáv: 5 kör 
Mágiaellenállás: -  

Az alkalmazó érintése az Életerő szívás 
szabályai szerint 2K10 Sp-t csapol le az 
áldozatától. Ez ellen nincs mágiaellenállás, bár 
végrehajtás hoz sikeres Tá-ma dobás szükséges. 
Az így szerzett életerő körülveszi az alkalmazó 
vagy a kívánt és megérintett személy testét a 
felszerelésével együtt és védőburkot alkot 
körülötte. Az energiapáncél erőssége az 
elszívott életerő mennyiségétől függ: 3 Fp nyújt 
1 SFÉ-t, 1 Ép nyújt további 1 SFÉ-t. Ha az aura 
viselőjét túlütik,az aura veszít 1 SFÉ-t. Fontos, 
hogy amikor az időtartam lejár, a 
boszorkánymester visszaadhatja az elszívott 
életerőt. Persze, ha túlütötték az energiaburkot, 
akkor arányosan kevesebb életerőt kaphat csak 
vissza. Az energiaburok nem humanoid 
formájú lényt is körülvehet, ha az nem nagyobb 
emberméretnél. 

Őrző koponya 

Típus: nekromancia + mentálmágia 
Mana pont: 20 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 óra/szint 
Hatótáv: 5 m sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat befejezésekor ki kell jelölni 
az 5 m sugarú kört,amit őrizni kell. Ekkor a 
semmiből anyagiasul egy koponya,pont a 
terület közepén 2 m magasságban. A koponya 
és a varázslat alkalmazója között mentálfonál 
alakul ki. Az alkalmazó látja azt a 
területet,amerre a koponya arca néz,hallja az ott 
történő dolgokat, de csak akkor,ha nem 
használja saját érzékeit. Amint belép valaki az 
őrzött területre,a koponya riasztja az alkalmazót 
a mentál fonálon keresztül, még álmából is 
felébreszti. A koponyát persze meg lehet 
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támadni, VÉ-je 100, STP-je 10. Azonban 
pusztulása előtt mindenképpen riasztja az 
alkalmazót. A varázslat létrejöttekor a 
terület az alkalmazótól nem lehet messzebb 
20 m-nél,ám ezután akármilyen messzire 
eltávolodhat a felhasználó. Az időtartam 
+10 Mp-ért megduplázható. Az őrzendő 
terület sugara +1 Mp-ért növelhető 1 
méterenként. 

Sötét birtok 

Típus: nekromancia 
Mana pont: 40 
Erősség: 40  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 óra/szint 
Hatótáv: 20 m + lásd a leírást 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat felhasználója egy adott 
területet átkozhat meg. Ettől kezdve ezen a 
területen sötét erők kezdenek el 
munkálkodni. Ez annyit tesz, hogy az adott 
területen nem működnek a gyógyítás típusú 
varázslatok,tehát az erre fordított Mp-
okelvésznek. További 5 Mp-ért elérhető, 
hogy az ilyen hatású varázstárgyak se 
működjenek az adott területen belül, ha 
ezek erőssége nem haladja meg a 40E-t. 
További 15 Mp-ért elérhető, hogy a 
területen belül gyógyításra fordított 
energiák az alkalmazót gyógyítsák. A 
terület nagysága 15 plusz annyi méter, 
amennyi az alkalmazó szintje. A varázslat 
erősíthető 3 Mp-ért 2E-vel. Ez az átok csak 
a mágia semlegesítésével távolítható el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allergia 

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

Szintje: 4 
Hatóideje: végleges 
Hatása: érzékenység + lásd a leírást 
A varázslat sikertelen Egészségpróba esetén 

olyan kórokozókat ültet el az áldozat 
szervezetébe,amelyek egy bizonyos szilárd anyag 
testközelbe kerülésekor allergiás tüneteket váltanak 
ki. A tünetek a súlyosságtól függően változnak: 

• Enyhe lefolyásútól súlyosig: tüsszögés 
és/vagy viszketés 

• Nagyon súlyos és kritikus kategóriában: az 
áldozatot heves,égető viszketés és/ vagy 
hosszantartó tüsszögés és/vagy könnyezés 
és/vagy heves rosszullét gyötri 

• Válságos stádiumban: igen súlyos 
rosszullét és/vagy fulladás és/vagy ájulás 
jön az áldozatra. 

Ebből is következik,hogy a maximális 
súlyosság a válságos lehet. A tünetek közben a 
betegre a súlyosságnak megfelelő módosítók 
vonatkoznak;csak az Ügyessége csökken,továbbá a 
harcértékei csak a módosító felével csökkennek. Ez 
addig áll fenn, amíg a tüneteket kiváltó anyag el nem 
távolodik a közvetlen közelükből,de minimum 1 
körig tart. A varázslatot papi gyógyítással vagy a 
mágia semlegesítésével lehet megszűntetni. A 
varázslat 13 Mp-ért erősíthető 1 szinttel. 

 
?.  

Szerző: ismeretlen 
Forrás: MAGUS Lista 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

A cikk megjelent Boszorkánymester II. 
címmel, ismeretlen szerző alatt az Atlantisz oldalon 
is, forrásmegjelölés nélkül. 

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