
 

 

 
 

Boszorkánymesteri tetoválások 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A Szent Inkvizíció legfőbb 
Purgátorának becses figyelmébe! 

Az alább következő tekercsre egy 
bizonyos Beramor cwa Thilamar, Kyel 
felszentelt papja bukkant, akit ezúton is 
szeretnék nagyságod figyelmébe 
ajánlani. Beramor secretorus, a pálcája 
alá rendelt lovagokkal, akik mind 
Dreina úrnőnk felszenteltjei, egy 
bizonyos ügy felderítésén munkálkodott, 
mely ügy Tiadlan legdélibb 
határszéleire szólította. (Az ezen ügyre 
vonatkozó beszámolót és az ezzel 
kapcsolatos igazságtételeket az Erioni 
Főrendház nagytiszteletű purgátorai 
kezéhez eljuttattuk.) 

Ladoc városában – mely az utolsó 
határszéli település Toron dögvészes 
tartományai előtt – ismeretlen kultusz 
ütötte fel fejét, mely nem átallotta a 
Pyarroni Paktumban foglalt 
szentségeket semmibe venni, és 
meggyalázni az igaz istenek rendelését. 
Beramor secretorus a fogadalmak 
havában felkutatta az istentelenek fő 
rejtekhelyét, ahol gyalázatos 
praktikáikat folytatták, és makacs, sötét 
gonoszsággal átitatott ellenállásukat 
felmorzsolta, testüket megtörette és 
lelküket az örök kárhozatba taszította, 
ahogyan az Inkvizíció Asparti bullája 
rendeli. 

A gyalázatos bűntanya szétdúlása 
közepette, egy rejtett szobácskában több 
olyan kárhozatos irománynak is 
megtalálta példányait, melyeket az 
inkvizíció megsemmisíteni rendelt. Ezen 
kötelességét buzgón teljesítette, s min- 

den grimóriumot tűzre vetett, csupán 
az említett tekercset kivéve.  

A tekercset, mely elgondolása 
szerint a kárhozatos Ein Endorel, 
Aritium tevrel elnevezésű, az Igaz 
Istenek törvényeit semmibe vevő 
boszorkánymesteri praktikákat 
egybehalmozó grimóriumának 
valamiféle kiegészítése lehet.  

Miután e kiegészítő tekercs 
meglétéről mindezidáig nem volt 
tudomása az Inkvizíciónak, ezért 
Beramor secretorus helyesen arra a 
következtetésre jutott, hogy 
tanulmányozás céljából megküldi 
rendházunknak.  

A tekercs tanulmányozása során 
eddig általunk még sosem látott 
praktikákra bukkantunk, melyek 
értékelése meghaladja csekély 
tudásunkat.  

Ezét elküldjük, hogy méltóbb 
kezekbe kerülvén döntsenek sorsáról.  

Még utoljára kérvén a fő 
purgátor atyát, hogy jó emlékezetében 
tartsa számon dél-tiadlani rendházát, 
minden hű szolgálójával egyetemben, 
és ne feledkezzék meg Adron első 
havában írt kérvényünkről, melyben 
további lábasjószágért, és némi 
használható minőségű fegyverért 
esedezünk.  

Ashtigon Ceird 
A Samroni Rendház Purgátora 

 



MAGUS                                                         Boszorkánymesteri tetoválások - Rúna 4.4                                   Kalandozok.hu 

2 
 

Játéktechnika 
Az alábbi boszorkánymesteri tetoválásokat az 

alkalmazója csak saját testén helyezheti el. Minden 
rajzolathoz tartozik egy litánia, mely 7 Mp-t helyez 
el a tetovált rajzolatban. Ez lényegében egyfajta 
kötőelem, amely az egyes használatok között őrzi a 
jel mágikus erejét. Az így elkészült tetoválás 
azonban még nem működőképes, további mana 
pontokkal kell feltölteni, hogy kifejtse hatását. Ezek 
fogják táplálni a rajzolatot a hatásidő (időtartam) 
alatt. Az egyes tetoválásoknál leírt Mp igény a 
használathoz szükséges Mp-k mennyisége, ehhez 
járul hozzá minden esetben a már említett 7 Mp (ezt 
zárójelbe írtuk). 

A mana elfogytával – a hatás (időtartam) 
lejártával -  varázslat megszűnik.  

A tetoválásoknak azonban megvannak a 
veszélyei is. Ha a rajzolat megsérül, nem csak a 
mágikus hatás szűnik meg, de a felszabaduló mana 
akár el is pusztíthatja a jel viselőjét. Számszerűen: 1 
Mp x K6/3 Fp sebzést okoz. Annak az esélye, hogy 
harcban a rajzolat megsérül, a méretektől függően 5-
25% lehet.  

Kettő vagy több azonos tetoválás nem 
működhet egyazon alkalmazón. Ha a 
boszorkánymester olyan jelet próbál magára 
tetoválni, amilyennel már rendelkezik, az új rajzolat 
a feltöltés után megsemmisül és a felszabaduló mana 
a fentiekben meghatározott sebzést okozza.  

Erő bélyege 

Mana pont: 15 (+7) 
Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartam: 30 perc 

A jelet a megerősítendő végtag (általában kar) 
felső részére tetoválják. Hatására a 
boszorkánymester tetovált végtagja rendkívül 
megerősödik: az időtartam lejártáig +4-et kap az 
erejére. A rajzolat tenyérnyi nagyságú. 

 
 
 
 
 
 

Méregtől óvó jel 

Mana pont: 29 (+7) 
Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartam: 6 óra 

A mágikus rajzolat a szív fölött 
helyezkedik el. Ha a boszorkánymestert az 
időtartam alatt mérgezés éri, akkor egyetlen 
alkalommal kétszer dobhat méregellenállásra 
(mindkét dobásra +4-et kap) és a két dobás 
közül a jobbik számít. A jel csak egy 
mérgezéstől védi meg a boszorkánymestert, 
azaz a mágikus energia eltávozik a rajzolatból, 
amint a méreg kerül az alkalmazó szervezetébe.  

Átoktól óvó jel 

Mana pont: 29 (+7) 
Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartam: 6 óra 

A mágikus rajzolat a szív fölött 
helyezkedik el. Ha a boszorkánymestert az 
időtartam alatt Átokmágiával támadják, akkor 
egyetlen alkalommal kétszer dobhat 
mentődobást, (mindkét dobásra +4-et kap) és a 
két dobás közül a jobbik számít. A jel csak egy 
átokmágiától védi meg a boszorkánymestert, 
azaz a mágikus energia eltávozik a rajzolatból, 
amint megátkozzák az alkalmazót.  

Rontástól óvó jel 

Mana pont: 29 (+7) 
Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartam: 6 óra 

A mágikus rajzolat a szív fölött 
helyezkedik el. Ha a boszorkánymesterre az 
időtartam alatt rontásmágiával támadnak, akkor 
egyetlen alkalommal kétszer dobhat 
mentődobást, (egészségpróbát), mindkét 
dobásra +4-et kap, és a két dobás közül a jobbik 
számít. A jel csak egy rontástól védi meg a 
boszorkánymestert, azaz a mágikus energia 
eltávozik a rajzolatból, amint rontással 
támadják az alkalmazót. 
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Harci bélyeg 

Mana pont: 23 (+7) 
Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartam: 30 perc 

A jelet a fegyverforgató kézre 
tetoválják, s a rajzolat az egész kart 
beborítja. A rajzolat sérülésének esélye 
harcban: 25%. A tetoválás hatására a 
boszorkánymester sebesebben forgatja a 
fegyverét. Az időtartam lejártáig ha a 
fegyvere erre alkalmas (kétszer lehet vele 
támadni egy körben) akkor minden második 
körben +1 támadási lehetőséget kap.  

Lidérctest 

Mana pont: 22 (+7) 
Feltöltés ideje: 2 perc 
Időtartam: 10 perc 

A mágikus rajzolatot a köldök köré 
kell tetoválni. Feltöltve a boszorkánymester 
teste (csak teste, ruházata és eszközei nem) 
1. fokon légiessé válik. 

Méregpohár 

Mana pont: 29 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 6 óra 

Ez a mágikus rajzolat a 
boszorkánymester bal tenyerére kerül. 
Hatására a boszorkánymester az időtartam 
alatt annyi adag légnemű vagy folyékony 
mérget tárolhat a jelben, amennyi a 
boszorkánymester Tsz-jének a kétszerese. 
Azonban legfeljebb annyiadik szintű mérget 
tárolhat így, amennyi a hordozó személy 
aktuális Ép-inek száma. Ha valamelyik 
méreg szintje ezt meghaladja, vagy az Ép-k 
csökkennek a szint alá, akkor 50% eséllyel 
az adott méreg kiszabadul a tetoválásból, és 
megtámadja a hordozóját. 

 
 
 
 

Fantomtest 

Mana pont: 22 (+7) 
Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartam: 30 perc 

A tetoválás a boszorkánymester derekát 
borítja, akár egy öv. Feltöltve képessé teszi 
alkalmazóját, hogy teste (mely felszerelésével együtt 
sem lehet nehezebb 90 Kg-nál) a levegőbe 
emelkedjen és legfeljebb egy futó ember 
sebességével repüljön, az időtartam lejártáig.  

Kígyószem 

Mana pont: 15 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 1 óra 

Ezen mágikus rajzolat a boszorkánymester 
homlokát ékteleníti, ezüstdénárnyi nagyságban. 
Azoknak, akik ellenséges szándékkal közelednek a 
boszorkánymesterek felé, és látják a jelet, asztrális 
mágiaellenállást kell tenniük akkora erősség ellen, 
amennyi a boszorkánymester asztráljának tíz feletti 
része. Aki elvéti a mágiaellenállását, eszelősen 
rettegni fog, és semmit sem mer tenni viselője ellen, 
az időtartam leteltéig. A félelem a hatóidő lejártával 
is csak lassan, fokozatosan múlik, s az áldozat nem 
lesz tisztáan azzal sem, mi okozta az előbbi 
rettegését.  

Befolyásolás bélyege 

Mana pont: 25 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 1 óra 

Ezen tetoválás a boszorkánymester bal 
kézfejére kerül. Segítségével a boszorkánymester 
mentális hatalma időlegesen megnő. Ez annyit tesz, 
hogy az időtartam alatt minden, a boszorkánymester 
által létrehozott varázslat vagy pszi-diszciplína, 
amely ellen az áldozatnak Mentális mágiaellenállást 
kell dobnia, annyival nagyobb erősséggel jön létre, 
mint amennyi a boszorkánymester Tsz-jének 
kétszerese, plusz az intelligenciájának és az 
akaraterejének a tíz feletti része.  
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Villámtagadó bélyeg 

Mana pont: 28 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 óra 
Időtartam: lásd a leírást 

A tetoválást a mellkas közepére kell 
felrajzolni. Feltöltéstől egészen addig megőrzi 
energiáját, míg a hordozóját villám alapú támadás 
nem éri. A jel képes 3E-nyi villámmágiát 
semlegesíteni, vagy annál erősebbet 3E-vel 
gyengíteni. A jelet csak akkor lehet újratölteni, ha a 
3E villámot már elnyelt.  

Sárkánypikkely jele 

Mana pont: 25 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 1 óra 

A jelet a jobb mellkasra tetoválják. Hatására a 
boszorkánymester teste (ruhája és felszerelése nem) 
ellenállóvá válik a tűzzel szemben. A közönséges 
tüzekkel szemben Tsz-nyi, míg a mágikus tüzekkel 
szemben Tsz-1E védelmet nyújt az időtartam 
lejártáig.  

Érzelmek bástyája 

Mana pont: 25 (+7) 
Feltöltés ideje: 1 perc 
Időtartam: 1 óra 

A jelet a halántékra szokás tetoválni. 
Feltöltésekor a boszorkánymester asztrálteste körül 
mágikus védelem alakul ki, amely megnehezíti a 
befelé, de a kifelé mozgó asztrális energiák 
áramlását is. Az időtartam alatt a boszorkánymester 
annyi plusz AME-t kap, amennyi Tsz-jének 

kétszerese, míg az ő kifelé irányuló asztrális 
energiái Tsz-nyi erősséggel csökkennek.  

Smaragd jele 

Mana pont: 17 (+7) 
Feltöltés ideje: 5 perc 
Időtartam: végleges 

A hozzávetőlegesen ökölnyi méretű 
bélyeg bárhol elhelyezhető a boszorkánymester 
testén, csupán annyit kell szem előtt tartania, 
hogy amikor használni kívánja, meg kell 
érintenie a jelet. A feltöltött tetoválás képes lesz 
Életerő raktározására, azaz helyettesíti a 
varázslathoz szükséges drágakövet. A 
boszorkánymester minden Tsz-je után 1Ép 
vagy 4 Fp tárolására képes. Ha a 
boszorkánymestert életerővel manipuláló 
támadás éri, akkor először a jelben tárolt 
energiából kell levonni a sebzést. Ha a 
tetoválást harcban eltalálják, a belefoglalt Mp-
okon kívül, a tárolt életerő is elszabadul, és 
sebzi a boszorkánymestert: minden Ép 2 Mp-
nak és minden Fp 1 Mp-nak felel meg.  
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