
 

 

 
 

Szimpatikus lánc 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Természetesen ellene is védenek a 
megfelelő Varázskörök és más 
védelmek - ugyanakkor a láncszemek, 
azaz az egyes mozaikok külön-külön 
erősíthetőek, a Mp-ok 
megduplázásával. 

50 Mp-ért ugyanilyen 
szimpatikus lánc hozható létre a 
Társszimpátiára alapozva (a kettő nem 
keverhető, erre csak a nagy Caldy volt 
képes). Például máig is emlegetik a 
Szövetség berkeiben, amikor P.sz. 
3661-ben az erigow-i mesterek egy 
toroni báróra unokajának elrabolt 
kutyáján keresztül sújtottak le. E 
mozaik is természetesen kombinálható 
a Társszimpátia Érzékelése és 
Felfedezése mozaikokkal is; a 
szimpatikus mágia elleni védelmek 
ugyanúgy hatnak rá, és a Mp-ok 
duplázásával az egyes láncszemek 
erőssége ugyanúgy növelhető. 

Ezt a mozaikot Játékos Karakter 
nem sajátíthatja el! 
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A cikk felhasználásra került a 
Varázslói varázslatok (ismeretlen 
szerző, Csaba MAGUS oldala) című 
cikkhez, szerző vagy forrás 
megjelölése nélkül. 

Megjegyzendő, hogy (talán 1-2 
stiláris javítástól eltekintve) ez az eredeti 
változat, melyet már egy ideje, hogy 
kritikusaim elé bocsátottam, mielőtt az 
listára rontottam volna az témával. (Ezt 
az utolsó mondat miatt vagyok 
kihangsúlyozandó.) 

Szimpatikus lánc 

Típus: szimpatikus mágia 
Mana pont: 40 vagy 50 
Varázslás ideje: 1 kör  

Csak a Szimpatikus Mágia tanarai, 
tudorai által ismert mozaik. Lehetővé 
teszi, hogy a varázsló olyan személyre 
vagy tárgyra is hathasson szimpatikus 
mágiával, akire különben - megfelelő 
tárgy hiányában - nem tehetné. Csupán 
egy megfelelő tárgyra van szüksége, 
amely egy másik tárggyal áll tárgy-tárgy 
szimpatikus viszonyban; ez a tárgy 
pedig a céltárggyal vagy a célszeméllyel 
áll Társszimpatikus viszonyban. Ily 
módon a mágia mintegy szimpatikus 
láncot hoz létre a tárgyak (vagy a 
tárgyak s végül egy élőlény, tárgy-
személy viszony eseten) között. 
Természetesen újabb 40 Mp-ért újabb 
láncszem kapcsolható a többihez, így 
egy kellően magas szintű vagy Manával 
más módon támogatott varázsló szinte 
csodákra képes. 

Megjegyzendő, hogy e mozaik 
kombinálható a Tárgyszimpátia 
Érzékelése és a Tárgyszimpátia 
Felfedezése mozaikokkal is. 
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