
 

 

 
 

Új papvarázslatok 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A nemrégiben megjelent, Ynev 
embernépeinek papjaival és 
paplovagjaival foglalkozó kiegészítőink 
bizonyára számos érdekességgel lepte 
meg olvasóit. Az alábbiakban néhány 
egyedi varázslattal szeretnénk kedvet 
csinálni a további játékhoz, méghozzá 
olyan mágiaformákkal, amelyekből – a 
többiekhez képest kevesebb – került 
ismertetésre. Reményeink szerint nem 
csupán az érintett specializációt sikerül 
vele érdekesebbé tenni, de a játékot is 
színesebbé változtatja egy-egy nem várt, 
eleddig ismeretlen varázslat.  

Dreina egyedi varázslatai 

A Kis Arkánum Litániái 

Az Aranyúrnő kardja 

Típus: egyedi (Dreina) 
Mana pont: 12 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: lásd a leírásban 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

Az Oroszlánszív paplovagok 
hatékony, harcban használható támadó 
varázslata. A mágia alkalmazójának 
fegyveres támadása előtt, Dreina 
istennőhöz kell fohászkodnia. Az 
Aranyúrnő a varázsszavak elmondása 
után , megáldja a paplovag fegyverét, 
amelynek így sebzése és támadó értéke 
megnövekszik.  
 

A paplovag a varázslat 
létrehozása alatt, semmilyen más 
cselekedetet nem végezhet. Mereven, 
mozdulatlanul magasba tartott 
fegyverére kell koncentrálnia. Majd a 
varázslat elmondás után az istennő a 
paplovag fegyverét izzó sárga fénnyel 
veszi körbe. A paplovagnak a 
következő körben, fegyverével 
támadnia kell vagy a varázslat hatása 
nem érvényesül. Úgy kell tekinteni, 
mintha létre sem jött volna és a 
felhasznált mana-pontjai is elvesznek.  

Az ilyen formában létrehozott 
fegyver támadó értéke és sebzése is 
megkétszereződik. A fegyverrel 
minden körben támadni szükséges. A 
varázslat mindaddig tart, míg 
létrehozója, fegyverével sikeres 
támadást hajt végre (aminek minimum 
Fp veszteséget kell okoznia). Amint 
első sikertelen támadása megtörténik 
vagy az egyik körben nem használja 
támadásra fegyverét, vagy védekező 
harcot próbálna folytatni, a varázslat 
azonnal megszűnik.  

A varázslat 7 Mp ráfordításával 
1E-vel növelhető. A fegyver sebzése 
minden egyes E után K6/2-vel 
növekszik. A fegyver támadó értéke 
nem növelhető.  

Dreina papjai soha nem 
alkalmazzák. 
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Oroszlánszív 

Típus: egyedi (Dreina) 
Mana pont: 11 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: 30 perc/szint 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Dreina papjainak és paplovagjainak, Asztrális 
és Mentális védelmet nyújtó varázslata. Tudatalatti 
mágiaellenállásukhoz hozzáadódik a varázslat 
erőssége. A varázslat fenntartása nem igényel 
semmilyen koncentrációt – mély álomban is 
működik – mindaddig fennáll míg az időtartam le 
nem jár vagy a pap meg nem szűnteti. 

Asztrális vagy Mentális támadások erősségét a 
varázslat segítségével csökkenteni vagy teljesen 
hatástalanítani lehet. A pap elméjére irányuló 
támadások E-jéből a varázslat E-je levonódik. 
Minden esetben csak az egyik tudatalatti 
mágiaellenállási forma növelhető. A papa szabadon 
dönthet, hogy melyik értéket akarja megnövelni. 
Egyszerre csak egy oroszlánszív lehet érvényben. A 
varázslat másra nem alkalmazható. 

A varázslat erőssége 5 Mana-pont 
ráfordításával 1E-vel növekszik.  

A Nagy arkánum rituáléi 

Dreina páncélja 

Típus: egyedi (Dreina) 
Mana pont: 25 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 2 kör/szint 
Hatótáv: lásd a leírást 
Mágiaellenállás: -  

Dreina papjai, mint köztudott, nem a fegyveres 
harc nagymesterei. Ezért védelmükre legtöbbször 
mágiájukat kell segítségül hívniuk. Egyik ilyen 
varázslatuk Dreina energiapáncélja. A varázslat 
létrehozatala és fenntartása alatt, a pap szent 
szimbólumának végig érintkeznie kell a testével. A 
szimbólumból zöldes energianyalábok indulnak ki, 
és veszik körbe a pap egész testét. (Akárha zöld 
villámok cikáznának a pap körül.) Az így létrehozott 

páncél SFÉ-je, mindig megegyezik a varázslat 
erősségével. A varázslat alatt semmilyen 
támadásra nincs mód és csak védekező harcot 
lehet folytatni annak szabályai szerint. A 
páncélban támadni nem érdemes, ugyanis ha a 
pap mégis megpróbálná, vagy esetleg mágiával 
rávennék erre, az energiapáncél hatalmas 
csattanás közepette felrobban. Sebzése 
annyiszor K10, amennyi a varázslat ereje, és ezt 
a páncél viselője szenvedi el. A mágikus 
páncélt nem csak önmagára varázsolhatja a pap, 
hanem másokra is. Ennek feltétele, hogy az 
illető Dreina hitű legyen és beleegyezzen a 
varázslatba. Igaz, számára csak az erősség – 
sebzésfelfogó érték – fele érvényesül.  

A varázslat erőssége 10 mana-pontért 1 
E-vel növelhető. 

Álomőrző 

Típus: egyedi (Dreina) 
Mana pont: 15 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: 4 óra 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

Dreina papjai ezzel a varázslatukkal 
tökéletes pihenést biztosíthatnak maguknak. A 
varázslat időtartama alatt egyetlen olyan 
mágiaforma sem fejti ki a hatását, amely az 
álmokon keresztül, vagy azon próbál meg 
operálni. Ezen kívül – ha az alvást semmi nem 
szakítja félbe – 8 órányi alvásnak megfelelő 
pihenést biztosít alanyainak. Minden olyan 
megváltozott érték, amely eredeti állapotára 
csak 8 órányi alvás után tér vissza, a varázslat 
segítségével feleannyi idő alatt regenerálódik.  

A mágia nem elaltatja annak alanyát, 
csupán a pihenést biztosítja a számára. Ha 
valaki a varázslat elmondása után egy órán 
belül nem alszik el, akkor a későbbiekben már 
nem fejti ki a hatását, a Mp-k elvesznek. 
Természetesen az alvó bármikor felébredhet, ha 
valami megzavarja a pihenését. Ha ez a hatóidő 
letelte előtt történik, akkor a fentiekhez 
hasonlóan a mágia hatástalan marad és a 
felhasznált Mp-k elvesznek.  

A pap másra is alkalmazhatja a 
varázslatot, ha az illető ebbe beleegyezik. 
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Olyanokon, akik nem tudnak a mágiáról, 
vagy nem hajlandók magukat annak 
alávetni, az Álomőrző hatástalan marad.  

Fürkésző szemek 

Típus: egyedi (Dreina) 
Mana pont: 22 
Erősség: 8  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 2 szegmens 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: mentális  

Ezzel a mágiaformával Dreina papja 
mások indítékait, vágyait képes kifürkészni. 
A két körös varázslat után annak a 
személynek a szemébe kell pillantania, 
akiről információkat akar szerezni, 
ugyanakkor meg is kell érintenie az illetőt.  

A varázslat hatására nagy 
általánosságokban képet nyerhet az illető 
vágyairól, terveiről, esetleges indítékairól. 
A fürkésző szemek nem fog részletekbe 
menő beszámolót adni az alany terveiről, 
céljairól, csupán felületes dolgok tudhatók 
meg a segítségével. Pl.: „be akar csapni”, 
„szeretne elmenni”, „szerelmes beléd”, „ha 
tovább bőszíted, rád támad”, stb. 

A varázslat gyengéje, hogy rendkívül 
feltűnő, s így lehetetlenné teszi, hogy 
titkon, rejtve alkalmazza valaki.  

Mindazokat, akiket a pap megérint, 
mentális mágiaellenállásukban 
reménykedhetnek. Ha ez sikeres, a pap 
semmit nem tudhat meg róluk.  

A varázslat 2 további Mp-ért 1 E-vel 
erősíthető. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyel egyedi varázslatai 

A Kis Arkánum Rituáléi 

Kyel vak pillantása 

Típus: egyedi (Kyel) 
Mana pont: 27 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 6 kör 
Hatótáv: 3 lépés sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

Kyel papja a varázslat segítségével pusztító 
kőzáport hozhat létre. Szent szimbólumát magasba 
kell tartania, majd a varázsszavak elmondása után, 
gyerekökölnyi kövek hullanak a kijelölt területre. A 
varázslat egy három lépés sugarú körben fejti ki 
hatását és a területen belül tartózkodók 5K6 Fp 
veszteséget szenvednek el minden körben, míg a 
varázslat tart. A kör középpontját a pap jelöli ki. 
Csupán annyi a megkötés, hogy az nem lehet 20 
lépésnél távolabb tőle. Az így meghatározott 
középpont a későbbiek során nem mozgatható. A 
varázslat hatóidejének lejártával az ily módon 
megidézett kövek eltűnnek.  

A varázslat 10 mana-pont befektetésével 1 E-
vel erősíthető. Minden 1E után a sebzés 1K6-tal 
növekszik. Az időtartam nem módosítható.  

Kyel büntetése 

Típus: egyedi (Kyel) 
Mana pont: 8 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc/szint 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Nagy meglepetésben lehet része annak, ki 
Kyel papjára támad a varázslat lejártáig. Ugyanis a 
támadó az ilyenkor okozott sebzést maga is 
elszenvedi. Pontosan ugyanazt a fájdalmat érzi át, 
amit a pap – a legkisebb karcolástól egészen az Ép 
veszteséget okozó sérülésekig. A sérülések 
ugyanúgy megjelennek mind a támadón, mind a 
papon. (Ha a támadó a papot megvágja a karján, 
akkor a seb az ő karján is megjelenik.) A varázslat 
időtartama alatt, a pap támadója – az erősségnek 
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megfelelően – két csapás sebzését szenvedheti el a 
varázslat alaperősítése szerint. Ez 7 Mp-ért egy E-
vel növelhető. A varázslat erőssége mindig azt jelzi, 
hogy a támadó hány sérülést kap vissza. Tehát egy 
harmadik szintű pap, akinek 25 Mp-ja van, a 
varázslatot 4 E-s erősítéssel tudja létrehozni, ezáltal 
a támadó 4 csapás által okozott sebzést szenved el. 
A mágiával okozott sebzésekre a fentiek nem 
vonatkoznak. A varázslat a papot nem mentesíti a 
sérülések alól.  

Ha az erősítésnek megfelelő számú támadáson 
kívül egyéb sérülések is érik a papot az adott körben, 
azokra a varázslat hatástalan marad. Nem csak egy 
személy támadásait képes ily módon visszafordítani, 
hanem mindazokat, amelyek a hatóidő alatt a papot 
érik – tehát gyakorlatilag több személyt is „viszont-
támadhat” ily módon.  

A varázslat másra nem alkalmazható.  

A Nagy Arkánum Rituáléi 

Kyel haragja 

Típus: egyedi (Kyel) 
Mana pont: 47 
Erősség: 12  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc/szint 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Sokban hasonlít az előző varázslatra. 
Segítségével azonban a pap elérheti, hogy ő maga 
ne, csakis támadója szenvedje el az adott 
sérüléseket. Ekkor az adott támadás sebzését annak 
rendje-módja szerint meg kell határozni, ám ez 
csakis a papot „megsebesítőkön” fog jelentkezni.  

Minden egyébben (hárítható támadások száma, 
stb.) megegyezik a Kyel büntetése nevű varázslattal. 

 

 

 

 

 

Alborne egyedi varázslatai 

A Nagy Arkánum Rituáléi 

Isteni lehelet 

Típus: egyedi (Alborne) 
Mana pont: 15 ill. 23 
Erősség: 12  
Varázslás ideje: 1 perc ill. 1 nap/szint 
Időtartam: lásd a leírásban 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - ill. mentális 

Alborne papja ezzel a varázslatával 
képessé válik művészeti alkotások életre 
keltésére. Elegendő a rituálé végeztével szent 
jelképével megérintenie az adott műtárgyat és 
rálehelnie. Ez lehet festmény, szobor vagy 
bármi más, függetlenül attól, hogy ő maga mely 
művészeti ágban jeleskedik. Az alkotásokról (-
tól) így megtudhat mindent: ki alkotta, mikor 
készült, miért, stb. Ebben az esetben a varázslat 
időtartama csupán egyetlen perc. Ez idő alatt az 
információcsere lezajlik, s a pap annak 
végeztével sem feledi el az így szerzett 
adatokat.  

Másik alkalmazási formája szerint 
(természetesen ez a manaigényesebb) a pap 
saját vagy társai védelmére is felhasználhatja az 
adott műtárgyat. Az időtartam ebben az esetben 
szintenként egy napra nő. Ezen időszak alatt az 
adott műtárgy megérzi (s a pappal is közli), ha 
alaki ártó szándékkal közelít. (Ehhez elegendő 
20 lépésnyi távolságon belül kerülnie.) Az 
illetőt meg is támadja, ha az a pap életére törne. 
A támadási forma minden esetben mágikus – 
lévén afféle illúzió. A szobrok megütik a rossz 
szándékúakat, fegyverüket használják, a 
festmények kilépnek kereteikből, a faldíszek 
fojtogatni kezdik az illetőt, stb. Az életre kelt 
műtárgyak csupán egyetlen támadásra képesek, 
ennek sebzése a pap szintje x 1K6/2 Fp.  

A támadó mentális mentődobásra 
jogosult, s ha sikerrel jár, a támadás hatástalan 
lesz. Ily módon egész épületek is megvédhetők, 
s éppen ez a mágiaforma teszi lehetővé, hogy 
rosszindulatú személyek ne közelíthessenek 
észrevétlen Alborne templomaihoz.  

A varázslat 5 Mp-ért 3 E-vel erősíthető. 
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Alborne-adta tehetség 

Típus: egyedi (Alborne) 
Mana pont: 35 
Erősség: 22  
Varázslás ideje: 1 perc 
Időtartam: min. 1 óra 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Ez a varázslat lehetővé teszi a pap 
számára, hogy tökéletesen megjegyezzen 
egy adott mű minden részletét – s ha az az 
általa is gyakorolt művészeti kategóriák 
valamelyikéhez tartozik -, azt később 
rekonstruálni is tudja.  

Ily módon a szoborcsoportoktól 
kezdve színdarabokon át, egészen a 
különböző zeneművekig, bármilyen mű 
„megjegyezhető”.  

Amennyiben a megismerésre szánt 
idő meghaladja a varázslat időtartamát (egy 
rendkívül hosszú ballada, színmű, stb. 
esetében) annak hossza 2 Mp-ként 10 
perccel meghosszabbítható. A dolog 
hátulütője, hogy a varázslat megkezdése 
előtt meg kell határozni annak későbbi 

hosszát, hiszen mindaz, ami ezen kívül esik, nem 
lesz hozzáférhető a pap számára, s csupán 
természetes emlékezetére lesz kénytelen 
hagyatkozni.  

Ha Alborne papja egy hónapon belül nem 
fejezi be a „feljegyzett” mű újbóli megalkotását, a 
varázslat érvényét veszti. Az így készült művek – ha 
létezik anyagi formájuk – mágiát fognak sugározni, 
s ez alapján bármelyik Alborne-pap meg tudja 
mondani, hogy „másolatról” van szó. 

A tárgyakról ily módon sugárzó mágia nem 
gátolja meg, hogy a tárgyak bármiféle mágikus 
befolyás alanyai legyenek.  
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