
 

 

 
  

Mozaikvarázslatok és mozaikok 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Lánc 

Mana pont: 7/1E (itt az erősségnek 
csak a fürkészésnél van szerepe) 

Varázslás ideje: 5 szegmens 

Szinten asztrál mozaikhoz 
kapcsolható, ami így több, a varázsló 
zónáján belül eső, általa kiválasztott 
egyénhez kapcsolódik, de erőssége 
megoszlik közöttük. 

Természetesség 

Mana pont: 33/1E 
Varázslás ideje: 2 kör 

Ha asztrál mozaikhoz 
kapcsoljak, az érzelem beépül a 
célpont természetes érzelemvilágába, 
ugyanolyan természetességgel fogja 
utálni a harcos a kardokat, mintha 
kiskorában az anyját véletlen levágta 
volna egyel, ami azóta nyomja a lelket. 

Ez az érzelem már nem számít 
mágikusnak, így természetes úton is 
megváltoztathat, egy az emberi(?) 
lelkeket jól ismerő egyen által. 

Fodor 

Mana pont: 21/1E 
Varázslás ideje: 3 kör 

Ha egy Asztrál mozaikhoz 
kapcsolódik, a mozaik egy nap alatt 
fokozatosan fejti ki hatását így 
nehezebb a társaknak észrevenni a 
változás mágikus voltát (nem egetverő 
a változás). 
 

Sokk 

(ezt mintha már írtam volna de nem baj, 
mert akkor már nagyon rég) 

Mana pont: 24 
Varázslás ideje: 1 szegmens + ? 

szegmens 
Mágiaellenállás: asztrál 
Felhasznált mozaikok:  

Félelem a tűztől 30E (20 Mp) 
Tűz aura 1E (4 Mp) 
 
Ha a célpont Elvétei a mentális 

ME-jét, akkor Asztrál próbát köteles 
tenni. Ha elvéti elájul. (Ha valaki fél a 
tűztől, akkor arra az asztrálmágia 
szabályai szerint 60E-vel fog hatni) 

Asztrál mozaikok 
(specialistáknak) 

Valójában nem az 
Asztrálmágiához tartoznak, azaz nem 
asztrál ME van ellene, csak mozaikot 
tudnak befolyásolni, akár az időmágia. 

Hullám 

Mana pont: 1/1E 
Varázslás ideje: 3 szegmens 

Asztrál mozaikhoz kapcsolható, az 
adott mozaik minden E méteres körben 
levő, asztráltesttel rendelkező lényre 
hatni próbál. (Kivétel a varázsló) A 
mozaik erőssége harmadolódik. 
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Halk fodor 

Mana pont: 27 
Varázslás ideje: 1 perc 

Megegyezik a Fodor mozaikkal, de egy teljes 
év alatt zajlik le az átalakulás. 

 
A fodor varázslatok eseten természetességet 

vagy időmágiát is kell kapcsolni. Az időbe 
beleszámít az átalakulás ideje is. 

Példa: 
 

Szerelemvarázs 

Vágy 30E + Természetesség + Halk fodor 
(ezer mp) 

 
Egy év alatt fokozatosan lesz szerelmes így a 

környezete sem gyanít semmit. Hátrány, hogy mivel 

1 év után természetes érzelemmé válik, 
bizonyos okok miatt elmúlhat. Előny, hogy 
utólag semmilyen módon nem deríthető ki 
mágikus volta. 
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A cikk 5 varázslata felhasználásra került a 
Varázslói varázslatok (ismeretlen szerző, Csaba 
MAGUS oldala) című cikkhez, szerző vagy 
forrás megjelölése nélkül. 
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