
 

 

 
 

Tapasztalati úton készülő varázstárgyak 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Mint ismeretes, a (jel)mágiának 
akadnak olyan eltorzult, korcs, mégis 
hatalommal bíró formái, melyek 
alkalmazása a magukra valami is adó 
varázslók számára lealacsonyító. Ám ez 
nem akadályoz meg más 
mágiahasználókat abban, hogy ők 
maguk ne alkalmazzák ezeket a 
nemzedékről nemzedékre öröklődő 
rajzolatokat, szertartásokat, melyek 
segítségével ők is képesek varázstárgyak 
létrehozására. Való igaz, hogy ezek nem 
minden esetben bírnak olyan 
hatalommal, mint az igazi jelmágikus 
varázstárgyak, ám mégis rendkívül 
hasznosak, s nem egy helyzetben 
nélkülözhetetlenek készítőiknek, 
felhasználóiknak.  

A tárgyak leírása előtt feltüntetjük, 
hogy mely kaszt tagjai képesek az adott 
varázstárgy elkészítésére. Ugyanígy 
jelöljük a létrehozott varázslat 
időtartamát is. Az ár, mindenkor a 
készítendő varázstárgyhoz szükséges 
alapanyagok, hozzávalók árát jelöli. 
Ehhez szokták még hozzáadni a 
varázshasználók magának a létrehozott 
mágiának az árát. Ez vidékenként 
változó, s mindig a KM szava lesz a 
döntő az ügyben, de annyit 
megemlíthetünk, hogy általában a 
befektetett Mp-k számát szokás másfél 
arannyal megszorozni. Ebből is 
kitetszik, hogy nem igazán olcsó 
mulatság még a legegyszerűbb ilyen 
amulett, ital, stb. megszerzése sem.  
 

Fénykő 

Készítheti: bárd 
Mana pont: 20 v. 40 
Időtartam: maradandó 
Ára: 2 ezüst 

Elsősorban egyes északi 
bárdtestvériségek körében ismert az az 
eljárás, amely segítségével egy-egy 
megfelelő kőre egy ágbogas rúnát 
rajzol az énekmondó, s manát plántál 
bele. Ezek után a rajzolat felizzik, s 
világítani kezd. Ily módon olyan 
világítóeszközhöz juthatnak, mely 
könnyen kezelhető, kis helyen elfér, s 
a későbbiekben már nem szükséges 
újfent mana-pontokat rápazarolni, 
csakhogy működjön. Az ilyen 
fénykövek soha nem nagyobbak egy 
gyermektenyérnél. Általában 
bőrtasakokban hordják őket, s csakis 
akkor kerítik elő, ha feltétlenül 
szükség van rájuk. Nem maga az 
ágszerű rajzolat az, ami világít 
ilyenkor, hanem a kő kap egyfajta 
belső – hő nélküli – izzást, ez vet fényt 
a környezetre. Fényerejét tekintve 
kétféle lehet. Vagy egy gyertyának 
vagy egy fáklyának megfelelő méretű. 
Ez a különbség a készítésére használt 
Mp-kben is megnyilvánul.  

A mágia erősen átformázza a kő 
szerkezetét, ezért az ilyen 
varázstárgyak meglehetősen 
törékenyek, a tárgyak ellenállása 
táblázatban az üveg kategóriának 
felelnek meg.  
 



MAGUS                                                   Tapasztalati úton készülő varázstárgyak - Rúna 5.3                           Kalandozok.hu 

2 
 

Papagáj amulett 

Készítheti: bárd 
Mana pont: lásd a leírásban 
Időtartam: 2K6 óra 
Ára: 3 ezüst 

Rendkívül furcsa az az amulett, melyet jobbára 
a Sheral déli oldalán élő bárdok készítenek. 
Ránézésre egyszerű, kerek fémlapocskának tűnik, 
melyeket vésetekkel láttak el. Valójában 
meghökkentő képességekkel bír. Ha megfelelő 
sorrendben érintik a rúnákat, az amulett „megjegyzi” 
azt a hangsort, mondatot, melyet először „hall”. 
Ezután azt meg is ismétli, mihelyt valaki ismét a 
megfelelő sorrendben érinti a rúnákat. 

Akadnak olyan típusai is, melyeknél az üzenet 
elővarázslásához nem szükséges feltétlenül betartani 
a megfelelő sorrendet, tökéletesen elegendő, ha 
valaki – bárki – az időtartam lejárta előtt kezébe 
vette az amulettet, miután azt az üzenet leadása után 
gazdája elengedte. 

Az így elhangzó hangsor minden tekintetben 
megegyezik azzal, amit az amulett „megjegyzett”. 
Kizárólag egyszerű zörejek, hangok továbbíthatók 
ily módon, varázsolni, esetleg hatalomszavakat 
használni képtelenség.  

Attól függően, hogy az amulettbe mennyi Mp-
t fektettek, különböző hosszúságú hangsorok 
felélesztésére képes: 

Hossz Mana-igény 
1 szó (hang) 15 Mp 
5 szóig 30 Mp 
10 szóig 40 Mp 
20 szóig 50 Mp 
30 szóig a háttér hangjaival 60 Mp 

Halottűző bot 

Készítheti: boszorkánymester 
Mana pont: lásd a leírásban 
Időtartam: maradandó 
Ára: 1 arany 

Toron az igazi hazája azoknak a véseteknek, 
rajzolatoknak, melyek segítségével különféle 
hatások alkalmazhatók az élőholtakkal kapcsolatban. 
Ezek általában az ilyen jellegű bestiák távoltartására 
szolgálnak, de akadnak közöttük olyanok is, 
amelyek segítségével parancsolni lehet az egyes 

szörnyetegeknek – természetesen a 
felhasználásra kerülő Mp-k mennyiségének 
függvényében. 

Noha az ilyen tárgyak eredetüket tekintve 
elsősorban az északi birodalomból 
származhatnak, manapság már egyetlen 
boszorkánymesteri szekta sem nélkülözheti 
azokat a magitorokat, akik hasonló tárgyak 
előállítására képesek.  

A halottűző bot nagyjából embernyi 
magasságú, vöröstölgyből készült eszköz, 
melyen három sorban találhatók különféle 
vésetek. Ebből kettő a bot tetején, egy pedig 
nagyjából középtávon helyezkedik el. 
Segítségével használója távol tarthatja magától 
– és esetleg társaitól is – azokat az élőholtakat, 
amelyek ellen a varázs vértezetet nyújt. Az a 
bot, amely sikeresen ellenáll a III. nekrográfiai 
osztályba sorolható lényeknek, értelemszerűen 
ugyanazt a hatást biztosítja az alacsonyabb 
osztályba sorolt bestiákkal szemben is, a 
magasabbra sorolt szörnyetegek ellen azonban 
hatástalan.  

A bot a felhasznált Mp-k függvényében 
bizonyos nagyságú területet hozzáférhetetlenné 
tesz egyes túlvilági teremtmények számára. A 
terület nagyságától, illetőleg a távol tartható 
bestiák típusairól a lenti táblázat tájékoztat. (A 
felhasználandó Mp-k számát akkor kapjuk meg, 
ha a területre, illetőleg a szörnyetegek 
osztályára vonatkozó értékeket összeadjuk.) 
Ugyan a Necrografia osztályokba sorolja a 
démonokat is, ezek ellen azonban a bot 
hatástalan. 

 
Osztály Mp-

igény 
Védett terület Mp-

igény 

I. 20 A botot fogó 
személy 15 

II. 30 1 láb sugarú kör 25 
III. 40 3 láb sugarú kör 45 
IV. 50 5 láb sugarú kör 65 
V. 60   
VI. 70   
VII. 80   
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Holtak gyűrűje 

Készítheti: boszorkánymester 
Mana pont: 35 
Időtartam: maradandó 
Ára: 2 arany 

Ez a gyűrű vidékenként más és más 
formájú, néhanapján különféle kövekkel is 
ékítik, abban azonban mindegyik 
megegyezik, hogy kígyóvonalban tekergő 
fekete vésetek találhatók rajta.  

Meglehetős hatalmat ad viselőjének, 
hisz segítségével az illető képes lesz a 
halottak nyelvén szólni, s természetesen 
megérti azt, ha a holtak szólnak hozzá ezen 
a nyelven. Akaratát nem tudja majd 
rákényszeríteni a túlvilági bestiákra, s a 
gyűrű védelmet sem nyújt ellenük. Csupán 
azt a szakadékot hidalja át, amit az élők és a 
holtak közötti közös nyelv – esetleges – 
hiány jelent. Így legalább egy, mindkét fél 
által ismert nyelv használatára nyílik 
lehetőség.  

Kígyókarperec 

Készítheti: boszorkány 
Mana pont: lásd a leírásban 
Időtartam: 10 kör 
Ára: 1 arany 

Állítólag a Taba el-Ibara 
boszorkányainak sikerült először helyesen 
alkalmazni azokat a régi szertartásokat és 
romlott hatalmú rúnákat, amelyekkel ezeket 
a praktikus varázstárgyakat létrehozták. Ma 
már északföldén is rájuk bukkanhatunk, 
noha kétségtelen, hogy igazi hazájuk a 
Sheraltól délre fekvő terület.  

Alakjukat és fajtájukat tekintve 
rendkívül változatosak. Ugyanez mondható 
el az anyagukról is. Nem is lehet ez 
másként, hiszen első ránézésre csupán egy 
női ékszert láthat a megfigyelő. Ez a 
kígyóforma karperec csuklón és a karon 
egyaránt használatos, s minden esetben egy 
speciálisan csavarodó, tátott szájú állatot 

ábrázol. Akadnak olyanok, melyek szemeit 
drágakövekkel díszítik, másoknak csupán a 
különféle vésetek szolgálnak ékül.  

Három különböző formáját különítik el az 
ismerői. Mindhárom megegyezik azonban abban, 
hogy naponta egyszer lehet használni, gondolati 
parancsra aktiválódik, és az időtartama minden 
esetben tíz kör.  

Az első típusba tartozó varázstárgyak 
elkészítéséhez a boszorkánynak 45 Mp-t kell 
felhasználnia. Az így létrehozott varázstárgy 
mindenben a Kígyóvarázs I.-ben leírtak szerint fog 
viselkedni, ha aktiválják. Hossza viszont legfeljebb 
10 lábnyi lehet, Vé-je 60, és legalább 20 Fp-t kell 
sebezni rajta ahhoz, hogy tönkremenjen.  

A második típusba tartozó varázstárgyak 
létrehozásához a boszorkánynak 65 Mp-t kell 
felhasználnia. Az így létrehozott varázstárgy minden 
be a kígyóvarázs II-nél leírtak szerint viselkedik 
majd. Legalább 30 Fp-t kell ahhoz sebezni rajta, 
hogy tönkremenjen.  

A harmadik típusba tartozó varázstárgy nem 
más, mint egy valódi kígyó, melyet a boszorkány 
elvarázsol. A kígyót természetesen élve kell a 
varázslatnak alávetni, s az így „készített” tárgy a 
későbbiekben varázseszköznek számít majd. 
Amennyiben aktiválják, a gazdája irányítja 
cselekedeteit az időtartam alatt. Harcértékei, 
esetleges mérge, Fp-i mindenben az eredeti állat 
értékei lesznek. Ha a kígyót megölik, természetesen 
a varázstárgy is tönkremegy. Elkészítéséhez 85 Mp 
szükséges.  

Mindhárom típusa igaz, hogy amennyiben a 
varázslat időtartama során a kígyó megsemmisül, 
abban az esetben maga a kígyókarperec is 
végérvénnyel tönkremegy. Bármilyen egyéb – nem 
halálos – sérülés a következő használatra eltűnik.  
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