
 

 

 
  

Varázstárgyak, csak KM-ek kezébe 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Sasszem 

Ez egy folyadék, amit ha 
megisznak, akkor a karakter egyszer 
jobban fog látni. Mintha elf lenne vagy 
valami ilyesmi. Mellékhatása 
esetleges, egyedi. Volt már rá példa, 
hogy az illető egyszerűen kihányta a 
drága italt, de már lázról és 
hasmenésről is panaszkodtak egyesek. 
Persze ez csak azoknál jelentkezik, 
akiknek a szervezete nem fogadja be a 
látást javító keveréket. Ez egy évig 
tart, majd a látás visszaáll. Aruruk 
földjén ez a keverék a levegőben is 
megtalálható, tehát nem kell, csak 
egyszer bevenni! 

Szerelem nyakéke 

A viselő erősebb kötődést érez a 
z a személy iránt, akit igazán 
(szerelemből) szeret. Hogy ez jó vagy 
rossz, azt döntsék el a játékosok 
maguk. De ez egy nagyon erős 
asztrális kötődést hoz létre, két 
személy közt, ha mindkét 
szerelmesnek van a nyakékből és a 
szerelem kölcsönös. Lehetővé teszi a 
baj megérzését, a másik részéről és 1 
év múltán (az ilyen hosszú szerelem 
ritka) a gondolatátvitel is 
aktivizálódik. 
 

Tárgyak 

Bizalomgyűrű 

A gyűrű tulajdonképpen csak egy 
jelkép, ami a viselőjének tudatára hat 
olya módon, hogy minden titkot, közös 
élmény, a barátság szellemét erősíti. 
Plusz egy akaraterőt ad, hisz a barátság 
erőssége kihat a viselőre. 

Fejpánt 

Vékony díszes igazgyönggyel 
díszített fejpánt, aminek belsején furcsa, 
de szép, írás van. Az eladó szerint csak 
dísz, de a tapasztalt (minimum 3-as tsz-
ű) varázsló felismerheti a rúnák 
legszebbikének tartott tünde rúnákat. 
Mana illetve pszi pontot tárolhat benne a 
viselő (10-10). 

Rejtőköpeny 

Ezt a köpenyt főleg vadászok 
használják, de a kalandozók kezébe is 
kerülhet, ha ügyesek. Az állatok 
nehezen veszik észre őket és az emberek 
tekintete is elsiklik a köpeny alatt 
megbúvó kalandozóról. Jelentéktelenség 
rúnák vannak ráírva a köpeny gallér 
alatti, belső oldalra. Ez csak egy kis sor. 
Nem feltűnő. 
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Nyílveszők 

Zengő halál 

A sebzés plusz 3 sebzéspontot ad. Hangja alig 
van, csak egy pici, enyhe hangot ad, ami 
összetéveszthető a szélmozgással. Persze ez 
csöndben nem áll, olyankor észrevehető. 

Csöndes hírnök 

A nyílvessző érdekessége, hogy nincs hangja. 
Csak egy elf hallhatja meg, de annak is 
koncentrálnia kell, hogy észrevehesse. Finom, puha 
tollból készítik az irányzékot és a hegy is csak 
könnyű, puha acélból van, ami súlyt ad, de a levegőt 
nem szeli úgy, ahogyan azt más nyílvesszők teszik. 
Maga a fa is nagyon könnyű, a helyi növények egyik 
érdekes fajtája. Értékei a következőképpen 
módosulnak: –1 sebzéspont plusz 15 méter 
pontosság, 

Acélvágó 

Főleg vértek pajzsok fejfedők ellen használják, 
ehhez egy komolyabb íj/nyílpuska is el kell. Hisz a 
nehéz fej, a fa kisebb távolságra visz így. A kemény, 
süvítő tollak jellegzetes hangot adnak ennek a 
nyílfajtának. Nagyon hasznos, ha vértes alakokkal 
áll szemben a kalandozó. 3 sebzést felfogó pajzsot, 
vértet, sisakot még átvisz a 4-nél már csak a felét 
lyukasztja ki 5-nél, meg már szinte semmit se sebez. 
Plusz 3 sebzéspontot ad, de a CÉ 3-mal csökken, a 
nyílvessző súlya miatt. Sokan konzervnyitónak is 
titulálják... 

Vértek és páncélok 
Ezek a vértek csak ritkán fordulhatnak elő 

Yneven és kivétel nélkül elf gyártásúak, szóval 
a beszerzésük nagyon körülményes. A KM re 
van bízva, hogy hol használja fel őket! 

 
Név MGT SFÉ Ár 

Gáil 3 5 50 arany 
Núletor 2 5 70 arany 
Búletis 1 4 80 arany 
Konaks 5 8 120 arany 
Edelúm 4 4 40 arany 
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