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meg a varázslás idejét. Csak azok az 
állatok tudnak behatolni a körzetbe, 
melyeknek az életereje meghaladja az 
erősítést. Ez arra a lényre v. helyre, 
tárgyra működik, melyet megérintett a 
pap a szent szimbólumával. Ez a 
varázslat kitűnően működik élősködők 
és rágcsálók távoltartására. 

Hátránya, ha a hatótávban a 
varázslás elejénél megtalálhatók ezek 
a lények, akkor nem hat rajuk a mágia. 

Kis Arkánum Rituáléi 

• Természeti lények megidézése. 
• Űzés - evilági lények. 

 

Kapcsolat - állattal 

Szféra: természet, lélek 
Mana pont: 15 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - v. mentális 

A varázslat hatására a pap 
képessé válik érzékelni egy 
megérintett állat gondolatait, vagy egy 
érzékszervét használhatja, láthat a 
szemén keresztül, hallhat a fülén, 
szagolhat. Ezt a varázslat elején kell 
kijelölnie. Automatikusan átveszi az 
érzékelést, melyet csak egy gondolati 
paranccsal tud megszüntetni (akaraterő 
dobős). 
 

Természet (Állatok) 

Kis Arkánum Litániái 

• Láthatatlanság evilági 
lények elől 

Parancs - állatoknak 

Szféra: természet 
Mana pont: 20 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 óra/szint 
Hatótáv: érintés, lásd alább 
Mágiaellenállás: mentál  

A mágia csak egy állatra működik, 
melynek mentálisan tud parancsolni. Az 
állat lehet az érintés után több 
mérföldre. Az állat ösztöne megmarad, 
és ha az ösztöneivel ellenkező parancsot 
kap, vagy amire képtelen, akkor K6x10 
percig hajtja csak azt végre. 

Védekezés állatoktól 

Szféra: természet 
Mana pont: 5 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 10 perc/szint 
Hatótáv: 1 m sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A mágia csak előre meghatározott 
állatokra vonatkozik, melyeknek meg 
kell adni a fajtáját, szintszer 1 fajtát 
adhat meg a pap, mely egy körrel növeli 
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Ez már sok papot sodort veszélybe, mikor 
hirtelen egy kutya gondolatait vette át, és ő is (teste 
gyarlóságaival szemben) megpróbálta végrehajtani 
azokat.  

Ezt a varázslatot humanoidokra is lehet 
alkalmazni, ilyenkor az illetőnek van joga mentális 
mentőt dobnia. 1E = 4Mp. Érintés után az állat 
elmehet, a kapcsolat fennmarad. 

Beszéd - állatokkal 

Szféra: természet 
Mana pont: 15 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - (mentális) 

A varázslás után meg kell érintenie az állatot, 
akkor egy telepatikus kapcsolat jön létre köztük, 
melyen információt cserélhetnek ki egymással. 
Kérdéseket tehet föl neki, melyekre megpróbál az 
állat a megfelelően válaszolni. Az érintés után az 
állat arrébb is mehet. 1E = 2 Mp. 

Tulajdonság átvétele állattól 

Szféra: természet 
Mana pont: 20 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 óra/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A pap által megérintett állattól leutánozhatja a 
szervezete annak az egyik tulajdonságát, mint 
például látás, hallás, támadás, mérgezés, stb. A 
papnak egészségdobást kell tennie, ha nem dobja 
meg, akkor a szervezetének az átállása során a rontás 
mértékében Ép-t veszít. 

Opcionális: Az emberi testben a leutánzott 
testrész vagy szerv, a varázslat elrontásától 
függetlenül elkezdi a működését, ezáltal, ha sólyom 
szemet veszi fel, akkor lehet hogy  megvakul az 
időtartam ideéig, ha skorpió mérgét veszi föl, akkor 
megmérgeződik (csak egyszer kell mentőt dobnia), 
többit talaja ki a KM. 

 

Nagy Arkánum Litániái 

• Engedelmesség - állatok 
• Engedelmesség - növények 
• Vadak szólítása 

 

Állattá változás 

Szféra: természet 
Mana pont: 40 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: 1 óra/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: mentális 

A varázslás hatására a pap vagy valaki 
más állattá változhat át. Csak olyan állat lehet, 
amelyet a pap ismer, minimum élve látott. A 
pap teljes egészében átváltozik. Ha mást 
változtat át óránként akaraterő próbát kell 
dobniuk, különben teljesen szellemileg is állattá 
változnak, akkor a varázslat hatása állandósul. 
1E = 2 Mp. 

Nagy Arkánum Rituáléi 

Állat felruházása 

Szféra: természet 
Mana pont: 80 
Erősség: 20  
Varázslás ideje: 12 kör 
Időtartam: 12 óra 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A pap felruházza az állatot a lelkének egy 
darabjával, mely egy örökletes kapcsolatot 
biztosít az állat és a pap között. Képes az állat 
érzékein keresztül érzékelni, és ez fordítva is 
igaz. Érzik egymás gondolatait, de ez nem 
biztosítja a papot, hogy parancsolhasson neki, 
de ha szereti a papot, akkor végrehajtja. A pap 
megkaphatja az állattól a jobb tulajdonságokat 
így Ép, Fp, Té, Ké, Vé. Az állat is így 
megkaphatja a pap védelmeit.  

Ha az egyiket sebzik, akkor a másikat is 
megsebződik. Ha az állat meghal, a pap 1Ép és 
1Fp marad, így fordítva is. Ha az állat meghalt, 
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a papnak kell dobnia egy akaraterő próbát, 
különben megőrül. 

Természet (elem) 

Kis Arkánum Litániái 

• Szent Fény (Fény) 
• Vízfakasztás (Víz) 

 

Időjóslás (Levegő) 

Szféra: természet 
Mana pont: 4 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 perc 
Időtartam: - 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: - 

Egy napra előre körülbelül a pap meg 
tudja állapítani az időjárás jelleget. 

Víznyíl (Víz) 

Szféra: természet 
Mana pont: 4 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 
Időtartam: - 
Hatótáv: 20 m 
Mágiaellenállás: - 

A pap bal kezéből egy vízsugár 
csapódik ki egy általa mutatott irányba, 
melynek a célzó értéke 30-as. A víznyilat, 
direkt a boszorkánymesteri Villámpáncél 
ellen kapták, hogy a villámpáncél energiái 
sebezhessék a boszorkánymestert. Erősíteni 
nem lehet. (by Laci) 

Kis Arkánum Rituáléi 

• Köd felidézés (Levegő,Víz) 
• Szent Tűz  (Tűz) 
• Villámcsapás (Villám) 

 
 

Esőtől védő aura (Víz) 

Szféra: természet 
Mana pont: 2 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: 10 perc/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A varázslás ideje alatt nem fog a papra eső 
esni. 

Elem módosítása 

Szféra: természet 
Mana pont: 20 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: 10 láb sugarú kör 
Mágiaellenállás: - v. mentál 

Az adott elemi erőt lehet egy adott helyen 
növelni vagy csökkenteni a hatótávon belül, de csak 
ott, ahol van már elemi anyag. Az erősítés alapján 
lehet befolyásolni.  Minimum 1 re lehet az erősséget 
lecsökkenteni. Elementális lényeknél 1E = 1Ép adás 
vagy veszteséggel. Erősítése 1E = 10 Mp. 

Vízteremtés (Víz) 

Szféra: természet 
Mana pont: 6 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

Akit a pap megérint, annak a bőrétől 
kiindulva, majd a személyes aurájánál kialakul egy 
vízaura, amely megvédi őt a sav típusú 
támadásoktól. Ezt a varázslatot a Savfelhő nevű 
boszorkánymesteri varázslat ellen dolgozták ki. A 
erősítést minden kockadobásból le lehet vonni. Ha 
olyan a savsebzés, aminél nem dobnak sebzést, 
akkor Erősítésszer 3% vonódik le a sebzésből. 
Erősítése 6 Mp/E  (by Laci) 
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Földfal (Föld) 

Szféra: természet 
Mana pont: 4 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: 10 m, 1 m2 E-nként, és 10 cm szélesség E-

nként 
Mágiaellenállás: - 

A pap előtt egy földfal jelenik meg, amely 
fölfogja az ellene irányuló támadásokat. Erősítésként 
10 STP-je lesz a kőfalnak. Erősítése 1E = 4 Mp. (by 
Laci) 

Tűzfal (Tűz) 

Szféra: természet 
Mana pont: 10 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: 10 m, 1 m2 E-nként, és 10 cm szélesség E-

nként 
Mágiaellenállás: (ügyesség) 

A pap mint tűzpajzsot vagy tűzfalat kérhet 
segítségként istenétől, amely előtte jelenik meg. Aki 
a tűzfalon áthalad K6 sebzést kap. Erősítése 1E = 8 
Mp. (by Laci) 

Nagy Arkánum Litániái 

• Elemi lények szólítása 
• Vihar (Levegő, Víz) 

 

Elemi taszítás 

Szféra: természet 
Mana pont: 20 
Erősség: 3  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

Akit a pap megérint, akörül egy, az elején 
bejelentett elemet taszító aura jön létre, mely nem 
engedi át az adott szintnyi elemi energiákat. Ez az 
aura nem gyöngül!  

Elemei energiák lehetnek: Tűz, Víz, 
Levegő, Föld, Villám. 

• A Tűz: a tűztől véd. 
• A Víz: a víz alapú támadásoktól, 

és víz alatti közlekedésre is jó. 
• A Levegő: Mérgező levegőtől is 

óv. 
• A Föld: Föld típusú támadástól. 

stb.  
Erősítése 1E= 10Mp. 

Elem formázás 

Szféra: természet 
Mana pont: 10 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1-10 kör 
Időtartam: 1 perc/szint 
Hatótáv: 1m 
Mágiaellenállás: - v. mentál és asztrál 

Egy 10 köbcentiméternyi anyagot képes 
ezzel megformálni a pap. A varázslat 
legtöbbször csak tiszta elemi anyagokra hat, 
igaz van egy-két kivétel is. A varázslás ideje 
azért más, mert attól függ, hogy milyen 
bonyolultságú lesz az alakzat. 

A Tűz: lángoló alakzatot teremt, a víz: 
vízből álló alakzatot teremt, víz aurán lyukat 
teremthet. A Föld: kis szobrok, ez megmarad, 
ha nem elemi földből készítették. Ép-t sebez pl. 
Kő gólemen vagy gyógyít Erősítésszer 1-et. A 
levegő: Nincs különösebb hatása, de lehet pl. 
gáz összetartás, személyes aurával rendelkező 
lényeknek van mentál mentőjük. 

Mentális erősítés 1E = 8 Mp Terület 
növelése 10 köb cm x Erő Terület erősítés 1E = 
5 Mp. 

Szilárd föld (Föld) 

Szféra: természet 
Mana pont: 28 
Erősség: 15  
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: 2 m sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A pap körül egy olyan aura jön létre, 
amely nem engedi a földrengést, tehát egy 
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földrengés közepette is szilád talajon áll 
tovább. Erősíteni nem lehet. (by Laci) 

Időjárás zabolázása (Víz, levegő) 

Szféra: természet 
Mana pont: 30 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc/szint 
Hatótáv: 1 km 
Mágiaellenállás: -  

A pap segítséget kér mágikus úton 
megidézet időjárást befolyásoló varázslatok 
ellen. Főleg a Boszorkánymesteri 
varázslatok ellen, de felhasználható papi 
időjárás változtató varázslatok ellen is. 
Csökkenti az Időjárás befolyásoló varázslat 
erejét Erősítése: 1E = 10Mp. (by Laci) 

Nagy Arkánum Rituáléi 

• Földrengés (Föld) 
• Időjárás ellenőrzése (Levegő, 

Víz) 
• Őselemek felidézése 

 

Tűzvihar (Tűz) 

Szféra: természet 
Mana pont: 85 
Erősség: 6  
Varázslás ideje: 20 kör 
Időtartam: 1 kör/szint (max. 20 kör) 
Hatótáv: 1 km 
Mágiaellenállás: -  

A pap képes lesz szintje per három 
Szent tűz szerű tűzcsapással lesújtani 1 km 
körzetben, amit lát, és ami felé mutat. 
Ezeké hasonlóan működnek a Szent tűznél 
leírtakkal. Erre minden második körben 
képes. Erősítése 1E = 10 Mp. 

Természet (Hang) 

Kis Arkánum Litániái 

• Csend teremtés 

 
Áldások 

Kis Arkánum Litániái 

• Áldás L É T 
• Gyógyítás É T 
• Káoszkard L H 
• Óvó fegyver É T 
• Szertartás É L T H 

Kis Arkánum Rituáléi 

• Fanatizálás L 
• Hősi lélek L 
• Szférák zenéje L 

 

Testi áldás 

Szféra: természet 
Mana pont: 20 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/szint  
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A pap egy Áldás vagy Szertartás által 
felszentelt lénynek egy testi képességét képes 
megnövelni istene hatalma által, ez lehet Erő, 
Állóképesség Gyorsaság, Ügyesség, Szépség vagy 
Akaraterő, ezt az Erő nagyságával növeli. Itt az Ép 
és az Fp maximális érték föle is lehet növelni. Lehet 
Ép-t növelni, itt 1E = 1Ep, erősíteni 1E = 20Mp. 
Lehet Fp-t növelni, itt 1E = 1Fp, erősíteni 1E = 
10Mp. 

Oltalmazó bosszú 

Szféra: lélek 
Mana pont: 30 
Erősség: 20  
Varázslás ideje: 10 perc 
Időtartam: 1 nap  
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

Ezt általában Uwel hitűek szokták használni, 
hogy istenük megsegítse őket küldetésükben, és meg 
ne inogjanak a bosszú fontosságának helyességéről. 
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A varázslat eltorzítja gondolkodásukat, és főleg a 
bosszúra engedi őket koncentrálnia, de úgy, hogy 
közben ne zavarja meg elméjüket, és a 
bosszúhadjáratukban fölösleges vérengzés és 
ártatlanok halál ne legyen. A varázslat időtartama 
alatt a Mentális síkon egy acélfal jelenik az 
eltökéltség jeleként, és az Asztrális síkon tűzfal, 
mely az égető bosszúról tesz tanúbizonyságot. Ez 
idő alatt a bosszú istene áldásában részesülnek Ké: 
5, Té: +10. Asztrális és Mentális tudatalatti 
mentőjükhöz, pedig a szintjük jön hozzá. 

Ezt a varázslat létrehozására legtöbbször csak 
Uwel ad engedélyt, a Pyarroni panteon papjainak 
90% eséllyel sikerül, más panteon tagjainak 60% 
esélyben, de ha az az isten bosszú isten, akkor 90% 
esélyben. A varázslat csak jogos bosszú esetén 
adható ki, jogtalan bosszú, és rontás esetén a Mp 
elvész. 

A varázslatnál egy fegyverre v. eszközre kell 
koncentrálni, mely a bosszú eszköze lesz, erre 
vonatkozik az áldás, és ez elvesztése esetén a 
varázslat megszűnik. (by Laci) 

Nagy Arkánum Litániája 

• Asztrálfátyol L 

Szerencse fia 

Szféra: természet 
Mana pont: 20 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc/szint  
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A pap által megérintett személynek a pap 
istene szerencsét biztosít, Erősítésszer K3-mal kell 
dobni, ezzel befolyásolhatja a dobások értékét. Ez a 
%-os képességekbe úgy jön belel, hogy 1 pont 3%. 
A pontot úgy oszthatja szét, ahogy akarja, de előre 
be kell jelentenie. Erősítése 1E = 10Mp. 

Nagy Arkánum Rituáléi 

• Isteni látás E 
• Isteni áldás L 

 

Érzékelések 

Kis Arkánum Litániái 

• Érzékelés - Élet  E L 
• Érzékelés - Jellem  L 
• Szent fény E L T 
• Időjóslás  T * 

 

Kis Arkánum Rituáléi 

• Álomút L 
• Eggyé válás 
• Transz L 
• Kapcsolat - állattal T * 
• Beszed - állatokkal T * 

 

Nagy Arkánum Litániái 

• Érzékelés - Hazugság L 
• Érzékelés - Mágia  T 
• Érzékelés - Átok  L 

Nagy Arkánum Rituáléi 
 

• Isteni látás E  

Kooperatív 

Kis Arkánum Litániái 
 

• Szertartás E L T H 

Kis Arkánum Rituáléi 

• Fanatizálás L 
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Szent vonal 

Szféra: lélek 
Mana pont: 15 
Erősség: 1, spec. 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: speciális  
Hatótáv: max. 20 m vonal 
Mágiaellenállás: -  

Egy mágikus vonal alakul ki két 
azonos vallású pap között, amikor 
mindkettő elsüti ezt a varázslatot. Aki 
áthalad ezen a vonalon, arra, ha nem a 
papok istene vallásán van, akkor isteni 
csapás érheti.1 Ép-t veszít el vagy K6 Fp-t 
az erősítéstől függően. 

Addig marad fent a vonal, mint a 
legmagasabb rangú pap szintje szer 1 kör. 
Az erősítését meg az legalacsonyabb szintű 
pap határozza meg. Minimum 2 papnak kell 
hozzá lennie. Erősítése 1E = 10Mp. 

Isteni jel 

Szféra: lélek 
Mana pont: 50 
Erősség: 2/szint  
Varázslás ideje: 10 perc 
Időtartam: speciális  
Hatótáv: 100 méter 
Mágiaellenállás: asztrál  

A pap kéri istenétől egy jelet a hívők 
számára, hogy lélekben megerősödjenek. A 
pap szintje szer 2 ember látja a jelet. A jel a 
KM talaja ki. Aki látja a jelet, és nem dobja 
meg az Asztrált azt annyira lenyűgözi a pap 
istenének a hatalma, hogy fanatikus hívévé 
válik az egyházának. 

Ha a pap téríteni akar ezzel a 
varázslattal, akkor 5 szintenként 1 emberre 
hat, és ha nem dobja meg az Asztrálját, 
akkor lenyűgözi az Isteni hatalom, ha az 
illető fanatikus híve egy másik istennek 
vagy pap, akkor ha nem dobja meg az 
Asztrálját, érzi a hatalmát, ha a térítő pap 
akarja, akkor az 3E-ként K6 Fp-t veszíthet. 

Az időtartam lehet 1-2 másodperc, és 
elnyúlhat egy 20 percig is. Erősítése 1E = 
10Mp. 

Nagy Arkánum Litániája 

Összetartozás - gondolatokban 

Szféra: lélek 
Mana pont: 20/fő 
Erősség: 15  
Varázslás ideje: 1 kör/fő 
Időtartam: 5 perc / szint  
Hatótáv: 1 km szintenként 
Mágiaellenállás: mentál  

A varázslat segítségével egy háló jön létre a 
pap által meghatározott személyek és ő között, 
melyen keresztül a személyek nyugodtan 
folytathatnak üzenet közvetítéseket, képeket 
adhatnak úgy hogy a másik tőlük pl. 1 km legyen. 
Ez kitűnően alkalmas egy csapat összehangolására. 
Aki nem egyezik bele, az mentális mentőt dobhat 1E 
= 5Mp. 

Testcsere 

Szféra: lélek 
Mana pont: 65 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: végleges  
Hatótáv: 10 méter 
Mágiaellenállás: mentál, asztrál  

A pap ezen varázslatával képes valakivel testet 
cserélni, ezáltal annak megkapja a fizikai 
képességeit, a pap testét pedig a másik ember lelke  
szállja meg. 

Általában ezt a varázslatot gonosz papok 
szoktak alkalmazni testük fiatalítására, nem törődve 
a másik személyiségével, de olykor egy-egy 
fanatikuson hajtják végre, hogy a pap újult erővel 
dolgozhasson. 5% esélye van, hogy nem sikerül 
megszállnia a testet a léleknek, ilyenkor hasonló 
hatás jön létre, mint a Halál szava varázslatnál. 
Erősítése 1E = 8Mp. 
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Templomi aura 

Szféra: lélek, természet 
Mana pont: 20 
Erősség: 5 + hívók száma  
Varázslás ideje: speciális 
Időtartam: speciális  
Hatótáv: hívók száma /2m 
Mágiaellenállás: speciális  

A pap folyamatosan prédikál a hívők 
seregének. Amelyek figyelnek rá, és hallgatnak, 
azok növelik a varázslás erejét. A prédikáló pap az 
erősítés nagyságát, mint Mp használhatja föl Litánia 
típusú és főleg védekező varázslatokra, amely a 
hatótávon belül bárhol elhelyezhetők. Az ilyen 
varázslatoknak a hatótávja megnövekedhet a hívők 
számának százalékos értékével, például 50 hívő 
eseten 1.5-el. 

A varázslat előtt rendszerint elsütnek egy 
szertartást, különben a varázslat hatása csak 50 %-
osan működik. Ritkán alkalmazzak, főleg a hívők 
életére jelentő veszély eseten. A hívők 10%-a 
Áldásban részesül közben. 

Nagy Arkánum Rituáléi 

• Feltámasztás E 
• Összetartozás - asztrálisan L 
• Összetartozás - életerővel E 
• Segélykérés 

 

Felkenés 

Szféra: lélek 
Mana pont: 80 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: fél óra 
Időtartam: fél nap/szint  
Hatótáv: speciális 
Mágiaellenállás: mentál  

A mágia hatására egy litánia típusú varázslat 
rögzül egy pap által kijelölt személyen vagy helyre. 
Ez annyi ideig tart rajta, ameddig hívei imádkoznak 
érte, minimum annyi hívő lehet, amennyi a 
varázslathoz szükséges Mp negyede, például egy 8 
Mp-os varázslathoz 2 fő szükséges, ha ez az ima 
megszűnik, akkor a varázslat az időtartam előtt 
abbamarad. A hívők válthatják egymást az imában. 

A varázslat amellyel felkenik a jelöltet, azt ez a 
varázslat adja mégpedig az erősítés mértékben. 

A varázslat a Litániákból kell kikerülnie. 
Ilyenek szoktak kikerülni a varázslatból: 
Személyre pl: Áldás, Óvó fegyver, Parancs. 
Tárgyra, Helyiségre: Őrző aura, Vihar. 
Erősítése 1E = 2Mp. 

Vérmágia, hullamágia 

Kis Arkánum Litániái 

• Szertartás E H L T 
 

Kis Arkánum Rituáléi 

• Véráldozat H 
• Vérgát H 

Vér idézés 

Szféra: halál 
Mana pont: 10 
Erősség: 3/szint  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: -  
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

A pap már általa megkóstolt vért tud 
idézni egy edénybe istene segedelmével, a vér 
10 kör alatt gyűlik össze az edényben. A pap 3 
szintenként 1 deciliter vér gyűlik össze. 

Vér vonzása 

Szféra: halál 
Mana pont: 40 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: az ellenfél egyészsége x 1 kör v. 2 

kör  
Hatótáv: 20 m sugarú kör 
Mágiaellenállás: egészség  

Ha a pap kezében van ellenfelének egy 
kis adag vére, akkor a vérre mondhatja ezt a 
varázslatot. Az ellenfél vére elkezdi elhagyni a 
testét, és próbál eljutni a papnál lévő vérhez. Az 
áldozat körönként 1 egészség pontot veszít, de 
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joga van minden körben egészségpróbát 
tenni, akkor meghal ez a varázslat. Ez az 
egészség csak egy napi pihenés után 6 
óránként jön vissza. 

Ha a papnál nincsen az ellenfelének a 
vére, akkor egy hasonló fajba tartozó 
lénynek a vére kell, akkor nem 1 
körönként,hanem 2 körönként csökken az 
egészség, és +2-vel dobhat mentődobást. 
Elfek -4, félelfek -3-al dobnak ellene 
mentődobást. Ha a pap a kezében lévő vért 
kiönti, vagy kiverik, akkor megszűnik a 
mágia. További Mp befektetéssel 
erősíthető, és az növel erősítés mertekben 
negatív módosítást kap az egészségdobásra. 
1E = 20Mp. 

Életet adó vér 

Szféra: halál 
Mana pont: speciális 
Erősség: speciális  
Varázslás ideje: speciális 
Időtartam: speciális  
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

Ez a varázslat hasonlóan működik, 
mint a gyógyítás, de csak Ép-t lehet vele 
gyógyítani, de a seb nem múlik el. A pap 
megitatja vérrel a személyt, akin gyógyítani 
akar, és a vér beépülve szervezetébe, 
gyógyítja azt. 1 Ép gyógyításához 1 
deciliter vér szükséges. 15% eséllyel a vér 
nem megfelelő, és akkor nem történik meg 
a gyógyulás. Csak a lényre hasonló típusú 
vért lehet felhasználni. 

Megszállottá változtatás 

Szféra: halál, lélek 
Mana pont: 50 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 10 nap  
Hatótáv: 10 méter 
Mágiaellenállás: asztrál  

A varázslat hatására egy kóbor lélek 
költözik az áldozat testébe, amely 
kényszeríti arra, hogy egy beteges 

hajlammal végezzen el egy bizonyos feladatot. 
Hasonlóan, mint a Megszállott a Bestiariumban. Ez 
a feladat nem lehet öngyilkosság, de például lehet 
valami kutatása, valami iránti vágyódás stb. A 
varázslat lejárta után, az illető Akaraterő próbára 
jogosul, különben megszállott marad, ha JK volt, 
akkor csak megkötésekkel maradhat JK. A varázslat 
erősítése 1E = 8 Mp. 

Olykor egy-egy feladat végrehajtására szoktak 
ezzel rávenni az embereket a papok. Ezt csak ritkán 
alkalmazzák élet jellemű papok. 

Élet őrzése 

Szféra: élet 
Mana pont: 10 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/szint  
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

Akit a pap megérint a bal kezében lévő 
szimbólumával, azt a pap istene megvédi az életerő 
szívó mágiától, úgy, hogy az erősítés felfogja azt. 
Ilyenkor legtöbbször kötelesség a papnak az istenen 
esett károkat megbosszulni. A varázslat hátránya, 
hogy a gyógyítást, és az Összetartozás - Életeterővel 
is akadályozza. Erősítése 1E = 10 Mp (by Laci) 

Élőhalott feloldása 

Szféra: halál, élet 
Mana pont: 30 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 
Időtartam: -  
Hatótáv: 12 m 
Mágiaellenállás: lény Ép-je  

A pap felmutatja a szimbólumát, és az istene 
hatalmával a megidézett élőhalottat kontrolláló, 
vagy fogva tartó mágiát föloldja. Minden esetben a 
varázslatnak az erőségének meg kell haladnia a lény 
Ép-inak a számát. A lény aztán eldöntheti, hogy mit 
cselekedik, legtöbbször visszatér pihenni. Az olyan 
lénynek, amelynek nincs Ép-ja, annak az 
osztályának a háromszorosával kell számolni. És 
amelynek meg osztálya sincsen, annak 20+K10-el. 
Erősítése 1E = 5Mp (By Laci) 
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Nagy Arkánum Litániái 

• Életerő csapolás  H 
• Vérgyűjtés H 
• Vérzés  H 

Bosszúra uszítás 

Szféra: halál 
Mana pont: 40 
Erősség: 50  
Varázslás ideje: 1 óra 
Időtartam: feladat teljesítése  
Hatótáv: érintés, spec. 
Mágiaellenállás: -  

A pap egy halottból készíthet egy Bosszúállót 
(lásd Bestiarium). A pap egy megbosszulandó 
visszatér a paphoz, és elszáll belőle a lélek. 

A papnak tudnia kell a halott igaz nevét. A 
papnak tudnia kell az áldozat igaz nevet vagy egy 
olyan tárgyat kell felhasználnia a varázslathoz, amin 
rajta van az áldozat személyes aurája. Ha valami 
oknál fogva a tárgyról megszűnik a személyes aura, 
például már több mint 1 éve nincs az áldozatnál 
vagy az meghalt, akkor a bosszúállót szintén 
elhagyja a lélek, kivételt képez az igazi név 
ismerete. A bosszúállónak 15 E mentális védelme 
van, amit 10 Mp lehet 1-el erősíteni. 

Nagy Arkánum Rituáléi 

• Holtak megelevenítése  H 
• Lélekáldozat H 
• Lélekcsapda L 
• Űzés - Túlvilági lények  E 
• Vérkör  H 

 

Őrző felkenése 

Szféra: halál, élet 
Mana pont: 80 
Erősség: 500  
Varázslás ideje: 4 óra 
Időtartam: erősítés év  
Hatótáv: érintés, spec 
Mágiaellenállás: -  

Az Őrző egy testet, halottat vagy tárgyat, 
területet őriz, fontos, hogy életében erős kötöttség 

kapcsolja hozzá. Az Élőholt őrző akkor ébred 
tudtára, amikor valaki megbolygatja a 
nyugalmát annak, amit őriz. Ezt csak egy 
halottra lehet rámondani. Őrző leírását lásd 
Bestiáriumban. Erősítése 10E = 1Mp. 

Múmia készítése 

Szféra: halál 
Mana pont: 100 
Erősség: 500  
Varázslás ideje: 66 óra 
Időtartam: -  
Hatótáv: ? 
Mágiaellenállás: -  

Egy meghalt nagy jelentőségű papra 
szokták ezt rámondani, hogy ha szükségük lesz 
rá, bármikor visszahívhassák, de addig is 
álomtalan álomban pihenhessen. A készítése 
során szertartással megáldott eszközökkel 
dolgoznak. A varázslat után 1 hét múlva lesz 
kész a múmia. Miután Akaraterő próbát tesz, ha 
nem sikerült, akkor a lélek elszáll a testből, és 
ott csak egy Zombi marad, ha sikerült kész a 
múmia. A múmiák Akaraterő próbát dobhatnak 
az idézés ellen. 

Térmágiák (főleg Laci) 

Kis Arkánum Litániái 

• Élelem teremtése E,T 
 

Ugrálás 

Szféra: természet 
Mana pont: 20 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/2 szint  
Hatótáv: 1m/E 
Mágiaellenállás: -  

1. A pap a lépései irányában ugrik teret az 
a mágia erősítéseként 0 - E méterig. A pap 
képes megadni a lépése irányát. Ké-re nem jön 
bónusz. +20 Vé,  +10 Té. 

2. A pap véletlenszerűen ugrál minden 
körben egy véletlenszerű irányba, és 
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véletlenszerű távolságra. 1. Fel, 2. Előre, 3. 
Hatra, 4. Balra, 5. Jobbra, 6. Dobj kettőt, és 
az alapján. Ké +10 bónusz jön, de a fegyver 
nem jön bele. +40 Vé, -20 Té, Erősítése 1E 
= 10 Mp. 

Kis Arkánum Rituáléi 

• Belső síkok lényeinek 
megidézése E 

• Szférák zenéje L 
• Véráldozat H 
• Vérgát H 

Térfordítás 

Szféra: természet 
Mana pont: 10 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör/2 szint  
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat megfordítja az irányát az 
ellen ható fizikai hatású mágiáknak, melyek 
maximális ereje megegyezik a varázslat 
erejével. Erősítése 1E = 10 Mp. (by Laci) 

Nagy Arkánum Litániái 

• Asztrál fátyol L 
• Asztrál pöröly L 
• Elemi lények szólítása T 
• Hazatérés E 

 

Mp felfüggesztés 

Szféra: természet 
Mana pont: 2 v. 5 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör/szint  
Hatótáv: 10 m 
Mágiaellenállás: -  

A pap képessé válik az isten 
segítségével mágikus energiákat átalakítani 
fény aurává. Ezt a varázslatot tárgyakra 
lehet főleg rámondani, de hatásos olyan 

varázslatok ellen is, amelyek személyre szabottak. 
2 Mp típusúnál: A varázslat E-je a felhasznált 

Mp-nak felel meg, ennek az erősítése 1E = 2 Mp, 
tehát a varázslat 10Mp volt, akkor egy 10E Mp 
felfüggesztés kell, ami 20Mp-nak felel meg.  

5Mp típusnál: A varázslat E-je a másik 
varázslat E nagyságával egyezik meg, ha a varázslat 
erősebb, akkor részben kijön a mágia 1E = 5 Mp, pl. 
6E tűznyílnál 4E a felfüggesztés, akkor 4E 
felfüggesztődik és 2E hat. Az olyan varázstárgyak, 
amelyeknek nincsen meghatározva az ereje: 

• Ha másra hat, akkor 50E-nek vehetjük. 
• Ha nem hat másra, akkor a tárgy 

készítéséhez felhasznált Mp-ot vehetjük 
alapnak.  

A varázslat hatására létrejövő fény aura 
hasonlóan működik, mint a varázsló Fény teremtés 
aurára mozaik, és az ereje a átalakítandó varázslt 
erejének a ötöde, vagy az átalakítandó Mp erejének 
az ötöde lesz. Lehet csak egy varázstárgy egy 
funkciójára is rámondani! 

Nagy szívatásra lehet felhasználni pl. Bezáró 
varázskör ellen, amíg ideiglenesen semlegesíti, 
mondjuk kísértetek ellen készült az, a pap 
rávarázsolja ez, minimum  60 Mp, és a kísértet 12 E 
fényaura közepette kisétál a pentagrammából. (by 
Laci) 

Mp befojtás 

Szféra: természet 
Mana pont: 20 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör/2 szint  
Hatótáv: 20 m 
Mágiaellenállás: ügyesség  

A pap egy lény körül a mágikus teret 
összenyomja, úgy, hogy 20 méteres körzet ráül az 
áldozat személyes aurájára. Az áldozat, ezt egy 
fényvillanással érzi legelőször, és aztán a kísérő 
jelenség, hogy a varázslatai ebben a körzetben 
önmagára sülnek vissza. Kivéve, amely 
varázslatoknak a hatótávja hosszabb, mint 20 méter, 
azoknak a varázslatoknak 20 méterrel csökken a 
hatótávja. Ezen csak azok a varázslatok hatolhatnak 
át, amelyeknek, az erősítése meghaladja a befojtás 
erőségét, de annyi erővel csökkenti azt, és az az erő 
szintén visszasül. Például egy 3E befolytásnál egy 
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6E tűznyílból 3E jön ki, és 3E sül vissza. Erősítése 
1E = 10 Mp. 

Ezt a varázslatot támadásra és védekezésre is 
fel lehet használni. (by Laci) 

Nagy Arkánum Rituáléi 

• Időkapu T 
• Káosz kapu H 
• Külső síkok lényeinek megidézése H 
• Lélekáldozat H 
• Őselem felidézése T 
• Segélykérés E 
• Síkkapu E 
• Űzés - Túlvilági lények E 
• Isteni látás L 

 

Szentségtelen kapu bezárása 

Szféra: élet 
Mana pont: 70 
Erősség: 35  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: végleges  
Hatótáv: 20 m 
Mágiaellenállás: -  

A boszorkánymesteri szentségtelen kaput zárja 
be ez a varázslat a pap istene segítségével. 

 
 
 
 

 
 

1997.09.01.  
Szerző: Péter Tamás és Laci 

Forrás: MAGUS Lista 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

A cikk 10 varázslata felhasználásra került 
a Papi varázslatok I. (ismeretlen szerző, 
MAGUS-Sire G-portal) című íráshoz, forrás 
vagy eredeti szerző megjelölése nélkül, apró 
átalakításokkal. 

A cikk teljes anyaga szerepel a Papi 
varázslatok II. (ismeretlen szerző, MAGUS-
Sire G-portal) című íráshoz, forrás vagy eredeti 
szerző megjelölése nélkül. 

A cikk 5 varázslata felhasználásra került a 
Papvarázslatok (ismeretlen szerző, Atlantisz) 
című íráshoz, forrás vagy eredeti szerző 
megjelölése nélkül. 

A „Megszállottá változtatás” varázslat 
felhasználásra került a Pásztor mágia 
(ismeretlen szerző, Csaba MAGUS oldala) 
című íráshoz, forrás vagy eredeti szerző 
megjelölése nélkül. 

A cikk 13 varázslata felhasználásra került 
a Papi varázslatok II. (BlackRawen, 
Hotdog/MAGUS) cikkhez, a forrás vagy az 
eredeti szerző megjelölése nélkül. 
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