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belépett a szentelt területre, és mit tett 
és hogy milyen a jelleme.  

Személy keresése 

Kérés: Fény urai 
Mana pont: 25 
Varázslás ideje: fél óra 
Időtartam: végleges 

A sámán segítségül hívja a Fény 
Urait, hogy megtudja egy lélekkel 
rendelkező teremtmény helyét. A 
varázslatot, pontban délben kell 
elkezdeni. Szükséges egy pontos 
személyleírás vagy a személy 
testéről/ből egy darab, az állag 
mindegy (alvadt vér, körömdarab, 
hajszál stb.), és az, hogy a célpont a 
befejezéskor a szabad ég alatt legyen 
(a nap sugarai közvetlenül érjék). 
Ekkor a sámán tudni fogja, hogy 
személy nagyjából milyen messze, és 
milyen irányban van. Ritkán 
alkalmazzák, szinte csak ha egy 
szentségtörőt üldöznek. 

Totem segítségül hívása 

Kérés: totem 
Mana pont: Max Mp-tal egyenlő 

mennyiség  
Varázslás ideje: 2 óra 
Időtartam: változó (max. 2 óra) 

A sámán feláldozva magát, 
segítségül hívhatja a totemet, aki csak 
abban az esetben jelenik meg, ha a 
kérés több olyan embert is pozitívan 
érint akikkel kapcsolatban van és csak  

A sámán így néz ki: Rajta a 
totemállat bőre, nyakán egy bőrláncon 
az állat fogai és karmai. Kezében 
lándzsa (azért se bot), ami a szokásos 
(totemből való dolgokkal) módon 
díszített, esetleg dob  ami szinten az 
állatból készült (de ehhez már szükség 
van az ősök szellemeire). Testén 
tetoválások, sebhelyek és festett rajzok. 

 
Én már elkezdtem megírni pár 

varázslatot, de ezek az én 
elképzeléseimen alapulnak (Fény Urai, 
szent helyek, ősök szellemei) úgyhogy 
lehet rajtuk majd még csiszolni. 
Mindenbe kössetek bele, amit nem 
tarotok odaillőnek. Erősséget nem 
írtam, azt majd valaki kitalálja. 

 
Név 
Kihez irányul a kérés 
Mp igény 
Varázslás ideje  
Időtartam  
Leírás 

Szentségtörő megismerése 

Kérés: ősök szellemei, totem 
Mana pont: 10 
Varázslás ideje: 1 óra 
Időtartam: végleges 

Ezzel a varázslattal a sámán 
megtudhatja, hogy ki a szentségtörő, aki 
a szent helyet megzavarta. (Pl.: 
temetőnél ősök szelleméhez fordul a 
kéréssel). Tisztában lesz azzal, hogy a 
behatoló miképp nézett ki amikor  
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erdő közelben (esetleg puszta közelben stb. totemtol 
függ, de semmiképp sem város vagy egyéb a 
civilizáció által megfertőzött helyen) jelenik meg. 
Értékei a Bestiáriumban megadottak háromszorosa. 
A totem nem valójában jelenik meg, hanem a sámán 
életerejéből ölt formát az erdő mélyén, ahol a totem 
lakozik. Maximum 1 óra múlva ér arra a helyre 
ahova a sámán küldi, ott mindenkivel végez aki 
nincs kapcsolatban vele. Általában a faj egy 
hatalmas egyede, fehér világító szőrzettel vagy 
egyéb hasonló külső tulajdonságokkal. Körülötte 
minden benne hívő barbár Hősi Lélek varázslathoz 
hasonló állapotba kerül. (a forrás más a hatás 
azonos). 

A sámánnak a varázslat kezdetétől transzban 
kell táncolnia, maximum 1 óra múlva megérkezik a 
totem, és amikor letelik a második óra is, a lény 
visszatér az erdőbe, az idéző (nem találtam jobb 
szót) pedig holtan rogyik össze. Ritkán alkalmazzák, 
csak ha nincs más esélyük egy csatában, vagy ha a 
sötétség erői ellen küzdenek. Veszélyes varázslat 
mivel egy falunak csak egy sámánja szokott lenni. 
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A cikk varázslatai jelentős átalakításokkal 
felhasználásra kerültek a Barbár hitvilág, barbár 
sámánok (ismeretlen szerző, Mlista) című 
íráshoz, a szerző nevének megemlítésével. 

A cikk anyaga felhasználásra került a 
Barbár sámán varázslatok I. (Slam és Meloran, 
MAGUS-Site G-portal) című íráshoz, a szerzők 
nevének feltüntetésével. 
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