
 

 

 
 

Éjmágia 
A boszorkánymágia új fejezete 
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Az éjmágia a boszorkánymágia 
azon fejezete, amelyet az alkalmazó 
(azaz a boszorkány) csak éjjel, 
szabadban, holdfénynél vagy 
csillagfénynél. Esetleg tábortűz fényénél 
tud alkalmazni. Szinte minden 
varázslatra igaz az, hogy hatásuk 
megszüntethető, illetve szüneteltethető 
elemi fénnyel, szent fénnyel, esetleg 
nagyobb tűzzel. Az éjmágikus hatás 
legkésőbb hajnalban szertefoszlik.  

Láng színe 

Típus: éjmágia 
Mana pont: 1 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör/szint 
Hatótáv: 20 lépés sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

Mindenki ül a tábortűz mellett, a 
rőt lángok meleget adnak, bevilágítják a 
tisztást, és távol tartják az éjszaka 
ragadozóit... ám a láng hirtelen magasba 
csap, színe megváltozik, és a megrémült 
őr arcának körvonalai már zöld színben 
láthatóak. Ezzel a varázslattal a 
boszorkány legfeljebb egy kisebb 
tábortűz lángnyelveinek színét 
változtathatja meg, kékre, zöldre, 
sárgára, pirosra, lilára, esetleg 
lángnyelvenként is különböző színűre. 
 

Lidércfény I. 

Típus: éjmágia 
Mana pont: 2 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 3 perc/szint 
Hatótáv: speciális 
Mágiaellenállás: -  

A távolból sápadt fény árad. Ha 
megpróbáljuk elérni, mintha 
incselkedne velünk, tovább áll és 
hirtelen a hatunk mögül jön. A 
lidércfény színe sárgászöld, de más 
szín is elképzelhető, a Láng Színe 
varázslat szerint. A varázslat 
elmondásakor a boszorkány legfeljebb 
20 lépésre lehet a célszemélytől, 
ezután a lidércfény a célszemélyhez 
kötődik, tehát bármeddig eltávolodhat. 

Lidércfény II. 

Típus: éjmágia 
Mana pont: 3 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: Speciális 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat ezen formája 
állatokhoz, vagy emberekhez kötött. 
Az áldozat szeméből baljós fény árad, 
ő eközben erről mit sem sejt. A 
varázslat elmondásakor a boszorkány 
legfeljebb 5 lépésre lehet a 
célszemélytől, utána a lidércfény a  
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célszemélyhez kötődik, tehát a boszorkány 
bármeddig eltávolodhat. A fény színével 
kapcsolatban itt is lásd még a Láng Színé-t. 

Denevérek 

Típus: éjmágia 
Mana pont: 3 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 2 kör/szint 
Hatótáv: 10 lépés sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A harcos végső ütésre emeli kardját, a kard 
megcsillan a fáklyafényben, ám ekkor a nő ajkát 
soha nem hallott bűvigék sora hagyja el... 
Szárnysuhogás... A semmiből előröppenő denevérek 
a harcos körül rajzanak, minduntalan beleakadnak 
ruhájába, hajába, az arcába, fülébe kapnak... Amíg a 
harcos kétségbeesetten csapkod, a boszorkány 
eltűnik a sötétben. Ezzel a varázslattal egy csapat 
denevér idézhető meg, a kiszemelt célpont körül 
csapkodnak, megzavarják, de valódi sebet nem 
ejtenek rajta. 

Rémisztő üvöltés 

Típus: éjmágia 
Mana pont: 8 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 2 kör/szint 
Hatótáv: 100 lépés sugarú kör 
Mágiaellenállás: asztrális  

A csapat táborozáshoz készül, amikor a 
távolból hosszan elnyújtott farkasüvöltés hangzik 
fel. A lovak nyugtalankodni kezdenek, a lovasoknak 
minden tudományukat össze kell szedniük, hogy 
féken tartsák hátasaikat. Amikor az üvöltés 
megismétlődik, az egyik ló megbokrosodik, és hátán 
a tehetetlen utazóval elvágtat az ellenkező irányba... 
A rémisztő üvöltés a boszorkány szájából száll fel, 
újra, meg újra. 

Hallatán az erős akaratúak is megremegnek, a 
gyáváknak pedig végleg inukba száll a bátorságuk. 

A varázslat időtartama alatt a boszorkány 
kétszer annyi üvöltést hallathat, mint a tapasztalati 
szintje. A Mp-ok duplázásával az időtartam és az 
üvöltések száma is duplázható. Azoknak a 

lényeknek, akik hallják az üvöltést, 
Asztrálpróbát kell tenniük, különben 
menthetetlenül megrémülnek, és a „harc 
félelem alatt” módosítóival kénytelenek 
küzdeni, az állatok pedig mindenképpen 
rettegni fognak. 

Sátáni kacaj 

Típus: éjmágia 
Mana pont: 6 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: 3 kör/szint 
Hatótáv: 20 lépés sugarú kör 
Mágiaellenállás: asztrális  

Hatása mindenben megegyezik a 
Rémisztő üvöltéssel, mindössze a hanghatás 
más. Vérfagyasztó. Különösen, ha a hátad 
mögül jön... A kacajok száma 1 minden 
tapasztalati szint után. Azoknak a lényeknek, 
akik hallják a kacagást, asztrálpróbát kell 
tenniük, különben menthetetlenül 
megrémülnek, és a „harc félelem alatt” 
módosítóival kénytelenek küzdeni, viszont az 
állatok nem ijednek meg, csak nyugtalanná 
válnak. A kacaj számukra kevésbé rémisztő, 
mint a farkasüvöltés. 

Halott familiáris I. 

Típus: éjmágia 
Mana pont: 20/40 (állat/ember) 
Erősség: -  
Varázslás ideje: 1 óra 
Időtartam: 30 perc/szint 
Hatótáv: 20 lépés sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

Sötét szertartás az erdő mélyén. Éjközép 
van, a környék vaksötétbe borult, csak hét 
fáklya ég, fakó kék lánggal. A tisztás közepére 
kiterítve egy hatalmas kutya fekszik. Él még, 
legalábbis erre utal ütemesen emelkedő és 
süllyedő horpasza. Egy gyönyörű nő áll előtte, 
kezében égő gyertya. A lecsepegő viasz lassan 
otromba mintába gyűlik a kutya hasán. Egyszer 
csak vad ordítás tör elő a nő ajkai közül, a 
gyertya messzire repül, a nő letérdel az állat 
mellé. A fáklyák egy pillanatra kihunyni 
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látszanak. Pár szívdobbanásnyi idő múltán a 
nő feláll, kezében az állat szívével... Ezzel a 
szertartással a boszorkány egy familiárisra 
tett szert, aki hajnalig híven teljesíti minden 
utasítását, akkor viszont menthetetlenül 
elpusztul. Az áldozat éppúgy lehet ember, 
mint állat, hajnalig nem látszik meg rajta a 
szörnyű seb.  

Ez a familiáris mindenben élőholtnak 
számít, tehát vonatkoznak rá az idevágó 
szabályok, asztrál és mentál teste viszont 
egy a boszorkányéval. A familiáris 
tárgyszimpátia viszonyban áll a 
boszorkánnyal. Ha a familiáris erőszakos 
halált hal (feldarabolás, mágia, stb.) a 
boszorkány K6 órára elveszíti az 
eszméletét, és nem téríthető magához csak 
mágiával.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halott familiáris II. 

Típus: éjmágia 
Mana pont: 38/60 (állat/ember) 
Erősség: -  
Varázslás ideje: 2 óra 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: 1 állat/ember 
Mágiaellenállás: -  

Ez az előző szertartás kisé vadabb formája. Így 
a boszorkány nem csak egy fél éjszakára, hanem a 
szertartást követő hét éjjelre ura lesz a saját kezűleg 
preparált lénynek. A familiáris minden éjközépkor 
ott támad fel, ahol a hajnal éri. A varázslat minden 
másban megegyezik az előzővel.  
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