
 

 

 
  

Csatamágusok varázslatai 
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megint mások bizonyos ételek vagy 
italok segítségével töltekeznek fel újra, 
stb.  

Az alábbiakban következzen 
három varázslat, melyek elsősorban az 
ellenség megsemmisítésére, 
megfélemlítésére szolgálnak: 

Tűzrobaj 

Mana pont: 25 
Erősség: 2 
Sebzés: 2K6  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 5 kör 
Hatótáv: 50 láb  

A varázslat hatására pusztító tűz 
kezd terjedni egy, a mágus által 
meghatározott pontból kiindulva 20 
fokos körcikk irányában terjed, 
irányát, a mágus határozza meg. A 
kijelölt pont bárhol lehet a hatótávon 
belül. Az így létrehozott tűz körönként 
2k6 Fp-t sebez mindaddig, amíg el 
nem éri legnagyobb kiterjedését, azaz 
az időtartam végét. Ekkor egyetlen 
lobbanással kihuny, ám a meggyújtott 
tárgyak tovább égnek. 

A mágikus tűz minden körben 
10 lábnyit halad. A kiindulóponttól 
számított távolság növekedésével a 
sebzés nem csökken. A sebzés minden 
újabb k6-tal való növeléséért 10Mp, a 
hatótáv minden újabb 10 lábnyi 
kiterjesztéséért 5Mp, az időtartam 1 
körrel való növeléshez 10Mp 
szükséges. 
 

A csatamágusok Ynev 
legtitokzatosabb figurái, bizonyosat 
csakis az tudhat róluk, akinek sikerül 
behatolnia egy rejtett erődjükbe. Ám 
még az itt megszerzett ismeretek sem 
lehetnek elegendőek, hiszen a 
csatamágusok legtöbbje titokzatos, 
magányos mesterektől szerzi a tudását. 
Őket pedig igazán csakis azok képesek 
megközelíteni, akiket ő maga enged 
közelebb. Mindenüvé testőrök hada 
kíséri őket, hisz az általuk használt 
mágia a végsőkig kiszipolyozza a 
testüket, gyakorta okoz testi 
deformációt, s általában nem teszi 
lehetővé, hogy akár a legelemibb 
dolgokat is egyedül végezzék.  

Számuk meglehetősen csekély, ám 
hatalmuk annál nagyobb. Félig már meg 
is nyerte az ütközetet az, akinek sikerült 
egy csatamágust a szolgálatába 
csábítania. Feladatuk az ellenség 
meggyöngítése, a stratégiai pontok 
védelme avagy koncentrált támadása, 
illetve a csataterek manamentesítése. Ez 
utóbbira akkor lehet szükség, ha az 
ellenfél egyébként képes lenne 
hatékonyabb varázlsatok alkalmazására 
is.  

Varázslataikat a közhiedelemmel 
ellentétben nem mozaikokból formálják, 
mana-pontjaikat pedig rendkívül 
különböző módon nyerik vissza. Ennek 
mikéntjéről általában fel is lehet 
ismerni, hogy melyik csatamágus mely 
erődben vagy mesternél tanult. Vannak 
olyanok, akik a pszi erőiket alkalmazva 
frissítik fel a hatalmukat,  
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Földlehelet 

Mana pont: 9 
Erősség: 5 
Sebzés: K6  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 50 láb sugarú kör 

A varázslat hatására egy a mágus által 
meghatározott ponton, a föld alatt 3 lábbal bűzhödt 
pára kezd gyűlni. Folyamatosan morgó hangot hallat 
majd 5 kör után a felszínre robban. A helyén 4láb 
átmérőjű gödör keletkezik, a kitörés az egész 
területen tartózkodóknak k6 Fp vesztést okoz. A 
forró bűz mérgezőnek számít 3. szintű semmit vagy 
rosszullétet okoz. 

A sebzés minden újabb k6-tal való növeléséért 
6Mp, a hatótáv minden újabb 10 lábnyi 
kiterjesztéséért 6Mp. A gödör átmérőjének 1 lábbal 
való növeléshez 1Mp szükséges. A méreg szintje 
nem növelhető. 

Villámló szél 

Mana pont: 15 
Erősség: 1 
Sebzés: K10  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: kör/szint 
Hatótáv: 50 láb sugarú kör 

Erős, gyilkos fuvallatot teremthet ezzel a 
varázzsal. A szél 50 láb sugarú gömbön belül jöhet 

létre, kiindulópontját a használó határozza meg. 
Az így létrejött szélroham rendkívül erőteljes. 
Az E-jénél gyengébb tüzeket eloltja, az 
átmérője, vagyis a „cső”, ahol létezik 5 lábnyi, 
ezen a területen villámló energiavihar 
keletkezik, amely 1k10 Fp-t sebez. A hossza az 
E-jétől függ 1E 3láb hosszú varázst, 
eredményez. 

Minden újabb E 5Mp, az átmérő 1Mp-ért 
1 lábbal, a sebzés 7Mp-ért 1k10-zel növelhető. 
A hatótáv nem tolható ki. 
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A cikk a Véridő (ismeretlen szerző) című 
kalandmodul mellékletében az Ynevi 
kóborlások című kalandmodul gyűjteményben 
jelent meg. 
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