
 

 

 
  

Varázsfegyverek - A Csenedes 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Különleges képességek 

Halálélmény 

Minden halál, amit a fegyver 
okoz, átéli a forgatója is. A használó 
fele annyi Fp-t sebződik, mint az 
áldozat, ezután pedig akaraterőpróbát 
kell dobnia. Amennyiben sikertelen, a 
forgató 1K6 percre lebénul (Ké-30 Té-
40 Vé-35 Cé-15, varázslás nincs, erő-8 
gyors.-8 ügy.-8), ha sikeres csupán 
1K6 körre elkábul (erő-2 állókép.-2 
gyors.-2 ügy.-2 akaraterő-5 asztrál-5). 

Csendes halál 

Akit ezzel a fegyverrel ölnek 
meg, az nem kiált, nem sikolt, 
boszorkánymester, boszorkány nem 
átkozódik. (aquir nem ordibál -Zed ) 

Időtlen álom 

Ha a sebzés-dobásnál legalább 
két kocka hatos, az ellenfél 
akaraterőpróbát kénytelen tenni, 
máskülönben az azonos nevű 
papvarázslat hatása alá kerül. Ha 
mindhárom sebzés kocka hatos, 
akaraterőpróbára sem jogosult. 
 

P.sz. 1300 körül kovácsolta egy 
gianagi származású Darton pap. Neve 
Sym Dianar volt, és egész életét a halál 
misztériumának kutatására szentelte. 
Fókuszt készített kutatásához, amely 
segítségével képes átélni a halál 
élményét nem csak egyszer, de 
ismétlődően újra meg újra. Évtizedeken 
át forgatta baltáját, egyre inkább 
hozzászokott a halál fájdalmához és a 
halálfélelemhez. Egy szép napon, mikor 
Sym már kilencvenöt éves volt, egyik 
napról a másikra eltűnt Ynevről. 
Egyesek szerint maga Darton emelte 
trónusa mellé hű papját, mások szerint 
alsóbb szférákból jöttek érte. Akárhogy 
is történt, fegyverét az utókorra hagyta, 
mely nem volt képes értékelni 
nagyszerűségét. Doranba került hát a 
balta, onnan pedig egy kalandozó 
kezébe, vissza a Nagyvilág 
forgatagába... 

Maga a fegyver egy egykezes 
csatabárd, acélból kovácsolva, jó 
minőségű munka. Semmiféle díszítés, 
rúnák nem láthatóak rajta, mégis az 
emberen végigfut a borzongás, mikor 
ránéz... 

Harcértékek 

Ké: 15, Té: 25, Vé: 20, Sebzés: 
3K6. 
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Kárhozat 

Ha a balta forgatója ellenfele szemébe néz, 
miközben a fegyvert a kezében fogja, mindkét 
félnek EGO-próbát kell tennie. Ha az áldozat veszít, 
a papi Kárhozat varázslat hat rá. 

Egyéválás 

Akar az azonos nevű pap varázslat. Ehhez 
szükséges, hogy a fegyver forgatója átélje az 
egyéválásra megidézett lélek utolsó kínját. A hatás 
hasonló, mint a Halálélmény esetében, ám ezúttal a 
teljes Fp-vesztést elszenvedi a fegyver hordozója. A 
bénultság / kábulat hatása egységesen 1K6 óra lesz, 
ami a varázslat hatóidejének végén jelentkezik. 

Szférák zenéje 

A fegyver által okozott utolsó halált átélve (ld. 
Halálélmény) a fegyver birtokosa felidézi a hasonló 
nevű papvarázslatot. Ellentétben a varázslattal a 
hatóterületén belül halálos csend és nyugalom 
honol... 

Az a kevés személy, aki idáig forgatta a 
fegyvert, idővel érdekes tüneteket kezdett mutatni. 
Haláltól való félelmük nagyban csökkent, míg az 

élőkkel szemben tartott távolság ugyanennyivel 
növekedett. Sorsuk korántsem oly titokzatos, 
mint Sym atyáé. Egyikük meghalt, másikuk 
öngyilkos lett, a harmadik pedig kéthónapnyi 
birtoklás után Dorannak ajándékozta a 
fegyvert... 

 
 
A balta Nero maestro :) kreálmánya. 
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