
 

 

 
 

Boszorkányvarázslatok és bájitalok 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Az elkövetkezendőkben - a 
boszorkánymesteri varázslatok után - a 
boszorkánymágia szinte kimeríthetetlen 
területén kalandozunk. A leírt italok 
különlegessége, hogy nem csak 
elkészítésük kötődik a 
boszorkányokhoz, hanem felhasználni is 
csak ők képesek ezeket. A varázslatok a 
boszorkánymágia új területével 
ismertetik meg az olvasót, a 
boszorkányok által használt különleges, 
kissé torz szimpatikus mágiával.  

Szimpatikus mágia  
A boszorkányokat és mágiájukat 

csak felületesen ismerők - különösen 
igaz ez mágiaelméleti tudásukkal 
kérkedő varázslókra, esetleg papokra - 
hajlamosak lenézni a tapasztalati úton 
kidolgozott varázslatokat és azok 
alkalmazóit. Könnyen elsiklanak a tény 
felett, hogy a boszorkánymesterek és 
boszorkányok - talán a bárdok is - sok 
évszázadon át kutattak, kísérleteztek, 
válogattak: ennek eredményeképpen 
tudásukat semmi esetre sem nevezhetjük 
alsóbbrendűnek. A tény, hogy a 
boszorkányok ismerik és használják a 
Szimpatikus mágiát, sokkal kevésbé 
meglepő, mintha nem így lenne - 
elvégre is, ennyi év alatt a mágia szinte 
minden területén lehetőség nyílik 
tapasztalatokat szerezni. Persze, túlzás 
lenne azt állítanunk, hogy a 
boszorkányok Szimpatikus mágiája felér 
a varázslók által alkalmazottal -  

helyénvalóbb, ha úgy fogalmazunk: 
más. Eleve más már a célja is, a 
boszorkány ugyanis oly szoros 
kapcsolatot keres a célpont és a vele 
szimpatikus viszonyban álló tárgy 
között, mellyel nem csak a távolság, az 
áldozat Asztrális illetve Mentális 
ellenállásának legyőzése is könnyebb 
feladat. Így a boszorkányok 
mágiájához csak olyan tárgy 
megfelelő, mely valaha valóban a 
Fizikai test részét képezte. Ilyen a 
köröm, haj, vér, esetleg más testrész. 
A kapcsolat ezekkel az eszközökkel 
sokkal szorosabbá formázható, 
ellenben a varázslatok ebből 
következően nem használhatóak Tárgy 
avagy Társ szimpátiára. A módszerek 
egyik alkotója és leírója, az abasziszi 
Morrylla Nagyasszony így emlékezett 
meg első eredményes kísérleteiről:  

„...Ez a fajta mágia nem más, 
mint közvetlen út a cél Asztrál vagy 
Mentál testéig. A Fizikai test 
bármilyen alkotórésze - lettlégyen az 
haj, köröm, fog esetleg más - elegendő 
kapcsolatot biztosít, mely mentén 
haladva a varázslat energiái elérhetik 
céljukat. Ezzel legyőzhető a távolság, 
de maga az Asztrál vagy Tudat 
ellenállása csak részben - igaz, a 
varázslatok ezen módon sokkal 
hatásosabbnak bizonyultak. Érdekes 
eredményre vezet egy személy Fizikai 
testének egykori részeit felhasználni a 
mágikus italok készítésénél is - 
hatalmas fegyver jut ezáltal kezünkbe. 
A mágia oly ága mutatkozik meg 
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előttünk, melynek teljes kiaknázása több száz évnyi 
kutatást igényel...” 

Személy megkeresése 

Típus: szimpatikus mágia 
Mana pont: 8 
Erősség: 15  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: 1 óra/szint 
Hatótáv: lásd a leírásban 
Mágiaellenállás: asztrális  

A boszorkányok ezzel a varázslattal, ha 
birtokukban van a keresett személlyel szimpatikus 
viszonyban álló tárgy - a fentiekben leírtak szerint - 
megtudhatják az illető pontos tartózkodási helyét. 
Mérföldnyi pontossággal kideríthetik a célpont 
távolságát, továbbá a felé vezető irányt. A sikeres 
alkalmazáshoz az áldozatnak el kell hibáznia 
Asztrális Mágiaellenállását. A varázslat a távolságot 
csak 500 mérföldig képes meghatározni, de az irány 
ennél nagyobb távolság esetén is megtudható. A 
varázslat - hasonlóan a boszorkány egyéb 
szimpatikus mágián alapuló varázslataihoz - 
könnyen erősíthető, 1 befektetett Mana-pontért 3E-
vel.  

Kémkedés 

Típus: szimpatikus mágia 
Mana pont: 12 
Erősség: 15  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: 5 perc/szint 
Hatótáv: korlátlan 
Mágiaellenállás: mentális  

A varázslat ötvözi a Megfigyelés és 
Kihallgatás varázslatok hatását, de a személy, akinek 
érzékközpontjába a boszorkány betekintést nyer, a 
Szimpatikus, s nem a Csókmágia áldozata. A 
varázslat semmiféle segédeszközt nem igényel - a 
szimpátiához szükséges tárgyon kívül. A varázslat 
ellen a célpont Mentális Ellenállásra jogosult. A 
varázslat erősítéséhez 2E-nként 1 Mana-pont 
szükségeltetik. 

 
 

Szólító ige 

Típus: szimpatikus mágia 
Mana pont: 45 
Erősség: 15  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: lásd a leírásban 
Hatótáv: végtelen 
Mágiaellenállás: asztrális  

A boszorkány ezen varázslata magához 
szólítja a mágia tárgyát. A hívás nem szó 
szerint értendő, az áldozat csak azt fogja érezni, 
hogy mindenképpen el kell jutnia egy bizonyos 
helyre. Nem kell ismernie a boszorkányt; nem 
is tudja, miért halad vajon új úti célja felé. 
Tudatának legmélyére fészkeli be magát a 
szűnni nem akaró vágy, hogy minél gyorsabban 
elérje a kérdéses helyet. Ha a helyet megtalálta, 
vár. Nem tudja mire, miért, de várakozik. A cél 
elérése után 12 órával a varázslat hatása 
semmivé foszlik, az áldozat újra szabad lesz. 
Megjegyzendő, hogy a hely minden esetben az 
lesz, ahol a boszorkány a varázslat 
alkalmazásakor tartózkodott. Az áldozat, ha a 
hely nyilvánvalóan közvetlen életveszélyt jelent 
számára - például egy tűzhányó kürtője - 
Akaraterő próbára jogosult, de csak a cél 
elérésekor. Amennyiben az Akaraterő próba 
sikeres, a varázslat hatása megtörik. A 
boszorkány ezzel a varázslattal segítőtársakat 
szólíthat magához, vagy éppen ellenkezőleg, 
ellenfeleket csalhat csapdába. A célpont - 
legyen barát vagy ellenség - Asztrális 
Mágiaellenállásra jogosult. A varázslat 2E-
nként 1 Mana-pontért erősíthető.  

Átjutás 

Típus: szimpatikus mágia, térmágia 
Mana pont: 25 
Erősség: 15  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: végtelen 
Mágiaellenállás: asztrális  

A varázslat a teleportálás különös 
formája. A boszorkány csak oda 
teleportálódhat, ahol a kiszemelt áldozat 
tartózkodik. A varázslat első lépése arra 
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szolgál, hogy a boszorkány kapcsolatba 
lépjen a mágia tárgyával. Amennyiben az 
áldozat Mágiaellenállása sikertelen, a 
boszorkány kihasználhatja a létrejött 
kapcsolatot, és oda teleportálhat, ahol a 
célpont tartózkodik. A varázslat nem jöhet 
létre, ha az áldozat Asztrális 
Mágiaellenállása sikeres. Az erősítés 1 E-
nként 1 Mana-pontért növelhető.  

Parancsnoklás 

Típus: szimpatikus mágia 
Mana pont: 18 
Erősség: 15  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: végtelen 
Mágiaellenállás: mentális  

A varázslat ideje alatt a boszorkány 
parancsolhat a mágia áldozatának. Az 
áldozat teljes mértékben elveszti uralmát 
cselekedetei fölött, mindenben a 
boszorkány elképzeléseit teljesíti. Fontos, 
hogy a parancsokat nem kell kimondani, a 
kapcsolat lehetővé teszi, hogy a 
boszorkánynak csak gondolnia kelljen az 
adott cselekvésre. A varázslat ellen 
Mágiaellenállásra jogosult az áldozat. Az 
erősítés 2E-nként egy Mana-pontért 
történhet.  

Szenvedés 

Típus: szimpatikus mágia 
Mana pont: 25 
Erősség: 15  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 10 perc/szint 
Hatótáv: végtelen 
Mágiaellenállás: mentális 

A varázslat hasonló alapokon 
nyugszik, mint a Kínokozás - az áldozat 
fájdalomközpontját veszi célba. Ám a 
mágia nem tesz lehetővé azonnali hatást, 
csak lassú, inkább elhúzódó fájdalom 
okozható általa. Az áldozat inkább 
kényelmetlenségről, szorongató érzésről 
számol be, nem intenzív, égető fájdalomról. 

A hatás persze egyre jelentékenyebb, s az időtartam 
lejártával már minden bizonnyal komoly fájdalmat 
okoz. A hatóidő 10 perc szintenként, ez alatt az idő 
alatt, ha az áldozat Mentális Mágiaellenállása 
sikertelen volt, percenként k3 Fp-t veszít. Fontos, 
hogy a sebzés sohasem csúszhat át Ép-be, hiszen a 
hatás kizárólag érzékközpontra hat, a test fizikai 
állapotára nem. Látható tehát itt is a leglényegesebb 
különbség a boszorkányok csak lélekre ható, és a 
boszorkánymesterek Dacay-bábokon keresztül 
használatos, testre hatást gyakorló szimpatikus 
mágiája közt. A varázslat erőssége 1E-nként 1 
Mana-pontért növelhető.  

Bájitalok 
A következőkben leírásra kerülő bájitalok több 

tekintetben is különlegesek. Néhányuk - hasonlóan a 
Hatalom italához - a boszorkány mágiáját erősítheti, 
mások hatása pedig a Szimpatikus mágia 
használatán alapul. A Szimpatikus mágiát 
felhasználó bájitalok elkészítéséhez - miképpen a 
hasonló varázslatokhoz - az áldozat hajára, körmére, 
esetleg vérére van szükség. A folyadékok 
némelyikét nem csupán boszorkány használhatja, 
hanem más, közönséges személy is. Ezeknél nem 
csak elkészítési, de eladási árak is feltüntetésre 
kerültek. Az itt leírt árak átlagosak, szélsőséges 
esetben akár tízszer ennyit is fizettethetnek értük, ha 
pl. a vevő igazán rászorul a folyadékra. Megeshet 
ellenben az is, hogy a boszorkány van szorító 
pénzszükségben - ekkor az árak meglehetősen 
kedvezően változnak. A csak boszorkányok által 
használható italokat a rendek vezetői gyakran adják - 
persze a józan ész határain belül - olyanoknak is, 
akik maguk még képtelenek lennének az adott 
mennyiségű Mana-pont előteremtésére. Ez 
leggyakrabban küldetések végrehajtása előtt fordul 
elő. Arról sem érdemes megfeledkezni, hogy a 
boszorkány, ha valóban el akarja készíteni a kívánt 
italt, társai segítségével Boszorkánykört alkothat, és 
az egyesített Mana-pontokból már létrehozható az 
áhított szer.  
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Szerelem itala 

Készítheti: boszorkány 
Mana pont: 60 
Időtartam: maradandó 
Elkészítési ár: 10 arany 
Eladási ár: 150 arany  

A boszorkányok ezen italának hatása szinte 
mindenben megegyezik a Szerelemvarázzsal. Két 
dologban azonban mégis különbözik. Egyrészt a 
hatás végleges, másrészt a folyadékot elfogyasztó 
személy nem abba szeret bele, akit az ellentétes nem 
tagjai közül először megpillant, hanem abba, akinek 
elrendeltetett - ha nem is a sors, a boszorkány 
szándéka szerint. Ez azt jelenti, hogy az ital 
elkészítésekor az éppen forrásban lévő folyadékba 
bele kell keverni egy, a kívánt személlyel 
szimpatikus viszonyban álló tárgyat - természetesen 
a boszorkányok szimpatikus mágiája szerint a fizikai 
test egykori részét. Az áldozat Asztrális 
mágiaellenállásra jogosult az ital elfogyasztásakor, 
50E erősség ellen. Ha az ellenállás sikertelen, az 
áldozat egy szempillantás töredékéig meginog, 
mintha eszméletét veszítené el. Ezek után 
megjelenik előtte a mágikus italba szőtt személy 
képe, akinek arcát, alakját soha sem lesz képes 
elfelejteni. Többször megtörtént, hogy boszorkányok 
merő gonoszságból már elhunytak hajának, 
körmének segítségével készítettek italt, majd ezt 
itatták meg kísérletük alanyával. A szerencsétlen 
sorsú áldozatok több éven át utaztak, kóboroltak 
szerte Yneven, hogy megleljék álmaik választottját - 
persze sikertelenül. 

Jellemtorzítás itala 

Készítheti: boszorkány 
Mana pont: lásd a leírásban 
Időtartam: maradandó 
Elkészítési ár: 1 arany 
Eladási ár: 10-200 arany  

Az ital tulajdonképpen többféle folyadékot 
foglal magába. Segítségével a boszorkány 
Jellemtorzító átkokat hozhat létre bájital formájában. 
A kiszemelt áldozatnak csak el kell fogyasztania a 
két-három kortynyi keveréket, és sikertelen 
ellenállás esetén máris a varázslat hatása alá kerül. 
Az egyébként meglehetősen nehezen erősíthető 
varázslatok így sokkal hatékonyabban 

alkalmazhatóak: mivel az áldozat testén belül 
fejtik ki hatásukat, az erősítés sokkal kevesebb 
Mana-pontot igényel. Az átkot hordozó ital 
elkészítéséhez csupán viszonylag könnyen 
beszerezhető gyógyfüvek és egy apró tűz 
szükséges - no meg Mana-pontok. A bájital 
elkészítése 20+annyi Mp-t igényel, amennyi az 
eredeti varázslat Mana-pont igénye. Ezért a 
befektetésért az átok alaperőssége minden 
esetben 30E lesz, a további erősítés pedig 
negyedannyi Mana-pontot igényel, mint az 
eredeti varázslaté. Az így elkészített bájital 
természetesen nem méreg, ám egyetlen módon 
akként is felhasználható. Amennyiben a 
boszorkány az elkészített italt Zöld Gyertya 
megformálásához alkalmazza, a gyertya öt adag 
mérgét két főzetnyi bájitallal helyettesíti. Az 
erősségre és a hatásra ugyanazon szabályok 
vonatkoznak, mint az italra - a gyertya óriási 
előnye, hogy nem csak egy személyre hat, 
ráadásul hatóanyagát nem kell lenyeletni, mivel 
a Zöld Gyertya füstjében már kontakt-alapú 
anyagként van jelen. Az eladási ár, a 10-200 
arany kizárólag az átok típusától függ - egy 
Csalást és egy Öngyilkossági hajlamot hordozó 
készítmény értéke érthető okokból nem azonos. 
Megjegyzendő, hogy a KM gonosz 
fantáziájának is kellemes táptalajt 
biztosíthatnak az efféle italok - ki garantálhatja, 
hogy minden, kaland folyamán talált bájital 
pozitív hatású az elfogyasztóra, vagy hogy a 
sötét erdő magányos vajákos asszonya valóban 
gyógyító italt adott a sebesült kalandozó 
néhány aranyáért? 

Asztrálmágia itala 

Készítheti: boszorkány 
Mana pont: 25 
Időtartam: 1 nap 
Elkészítési ár: 3 ezüst 
Eladási ár: -  

Ez a bájital valóban csak boszorkányok 
számára ér kincset. Használata alatt a 
boszorkány-asztrálmágia fejezetébe tartozó 
összes varázslat könnyebben erősíthető. Az ital 
megalkotásának gondolata már régóta 
foglalkoztatta a boszorkányokat, akik 
meglehetősen körülményesen használhatták 
csak e varázslatokat - hiányzott az út, melyen 
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az áldozat viszonylag kis energia 
befektetésével elérhetővé válik. Az ital 
elkészítéséhez vezető kísérletek több száz 
évet vettek igénybe, a hatás azonban 
mindenképpen megérte a befektetett 
munkát. Segítségével az asztrális 
varázslatok erősítéséhez szükséges energia 
negyede lesz csupán a leírásban szereplő 
értékeknek. Ennek mágiaelméleti 
magyarázatát sokan keresték már - 
elsősorban persze a varázslók, akik 
fintorogva ugyan, de saját céljaik elérésére 
is felhasználták volna. Eleddig azonban 
semmiféle eredményre nem jutottak, az italt 
nem képesek felhasználni. Megmarad hát a 
titok és a tudás a boszorkányoknak, akik 
nem is haboznak élni a kiváló lehetőséggel. 

Kapcsolat főzete 

Készítheti: boszorkány 
Mana pont: 45 
Időtartam: 1 óra 
Elkészítési ár: 6 arany 
Eladási ár: -  

Kérdéses, hogy egyáltalán bájitalnak 
nevezhető-e a folyadék, mivel 
elfogyasztania senkinek sem kell. 
Tulajdonképpen a Szimpatikus mágia egyik 
eszköze ez, mellyel a boszorkány 
elképesztő hatalomra tehet szert áldozata 
felett. A folyadék nem más, mint a célpont 
fizikai testének egykori részéből készített 
esszencia. Az elkészítés több órás 
szertartást igényel, melynek során az 
áldozat körmét, haját többféle különleges 
növény keverékével és ráolvasásokkal 

halványzöld színnel derengő folyadékká alakítják. A 
boszorkánynak a felhasználás kezdetén be kell 
mártania bal kezének mutatóujját a folyadékba. 
Mikor ez megtörténik, a maradék főzet minden 
mágikus képességét elveszti, az egy óra pedig telni 
kezd. A varázsszer hatására a boszorkány minden 
varázslatát - mely ellen az áldozat Asztrál vagy 
Mentál ellenállásra jogosult - a kiszemelt személy 
ellen sokkal könnyebben alkalmazza. Minden egyes 
eredeti erősítés a varázslat hatására ötszörösére nő. 
Ha a boszorkány tovább kíván erősíteni egy 
varázslatot, a hatás természetesen ugyanez lesz, 
vagyis az eredendően 1 E-t jelentő Mp-ért most 5E 
lesz a növekedés. Az áldozat csak egy órán át van 
veszélyben, de ezalatt az idő alatt oly sebezhető, 
mintha Asztrál és Mentál pajzsai semmivé lettek 
volna.  
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