
 

 

 
  

Újabb papi varázslatok 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Fehér pajzs 

Szféra: természet, élet 
Mana pont: 30 (erősíthető 5Mp/E) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: 10 méter 
Sebzés: nincs 
Mágiaellenállás: - 

Két hatása van melyek egyszerre 
jelentkeznek a varázslat alanyán.  

1: Az alanyt ért minden elemi és 
villámmágia alapú varázslat az E-nek 
megfelelő erősséggel csökken. 

2: Az alany a fenti varázslatokat 
csak az említett erőcsökkenéssel tudja 
alkalmazni. 

Pl.: Egy varázsló 10E-s elemi 
erő csóvát varázsol, de 5 E-s fehér 
pajzs van rámondva. Csak 5E-s csóva 
jön létre de 10 Mp-ba került. 
Ugyanakkor a varázslót ért hasonló 
támadás ereje is csökken. 
 

Kis Arkánum Litániái 

Fekete pajzs 

Szféra: élet 
Mana pont: 40 (erősíthető 5Mp/2E) 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: érintés 
Sebzés: nincs 
Mágiaellenállás: - 

A varázslat a következők ellen 
véd: boszorkánymesteri átkok, rontások, 
nekromancia, boszorkány átkok, halál 
szférájú papvarázslatok, varázslói 
nekromancia, valamint a méregmágia 
ellen. Ha a felsorolt varázslatok ellen 
ME van azt növeli erősségének 
megfelelően. Ha egészségpróba: 5E-
kent ad +1-et. A papnak a varázslás 
befejeztével három kör áll a 
rendelkezésére, hogy megérintse a 
kívánt személyt. Az érintésnek a szent 
szimbólummal kell megtörténni. A 
három kör elteltével a mana pontok 
elvesznek, de a varázslat nem jön létre. 
Ha megérinteni kívánt személy 
ellenkezik, sikeres támadó dobás 
szükséges. Fontos tudni, hogy a 
varázslat a legelső megérintett 
személyen jön létre, függetlenül a pap 
akaratától, legyen az az érintés akár a 
véletlen műve. 
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Nagy Arkánum Litániái 

Agyrobbantás 

Szféra: halál, lélek 
Mana pont: 20 (erősíthető 10Mp/E) 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: ? 
Hatótáv: látótávolság 
Sebzés: 3K6 + K6/10 Mp 
Mágiaellenállás: mentál 

A varázslat az agy fájdalomközpontjára hat, és 
csak Fp vesztest okoz. Minden a varázslatba 
belefektetett Mp után 1% esély van arra, hogy az 
alany elájul az agyat ért hatalmas sokktól. Ha nem: 
K6 körig a harc kábultan módosítói érvényesek rá, 
valamint nem használhat sem pszit, sem mágiát. 
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A cikk teljes anyaga szerepel a Papi 
varázslatok II. (ismeretlen szerző, MAGUS-
Sire G-portal) című íráshoz, forrás vagy eredeti 
szerző megjelölése nélkül. Az „Agyrobbantás” 
varázslat felhasználásra került a Pásztor mágia 
(ismeretlen szerző, Csaba MAGUS oldala) 
című íráshoz, forrás vagy eredeti szerző 
megjelölése nélkül. 
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