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Alapszabályok és alapmozaikok  
 
Varázslás ideje  

A legtöbb mozaik varázslási ideje egy egyszerű cselekedet. Ha a 
varázsló több olyan mozaikot akar összefűzni, amelyek egy varázslatnak 
számítanak, úgy azt egy egyszerű cselekedet keretében megteheti. Ez esetben 
az alapmozaikokkal csak egyszer kell megformázni a teljes varázslatot. Ha a 
varázsló több különböző varázslatot akar összefűzni, akkor az 
alapvarázslaton (egyszerű cselekedet) kívül minden egyes új mozaik 
hozzáfűzése egy szabad cselekedetébe kerül, azaz körönként legfeljebb 
három mozaikot fűzhet hozzá egy kiválasztott mozaikhoz. Ez utóbbi esetben 
a különböző hatásokat külön-külön mind meg kell formázni az 
alapmozaikokkal. 

Egy körben az egy adott mágiaformához tartozó varázslatok összes 
erőssége nem haladhatja meg a varázsló adott formában elért képzettség 
szintjét. 

A varázslók varázslásához varázsszavak és a bal kéz mozgása 
szükséges. Ebből az egyiket a varázslók elhagyhatják, azonban ilyenkor a 
varázslás ideje a duplájára nő (szabadból egyszerű, mozgás-értékűből és 
egyszerűből teljes-körös, teljes-körösből 2 körös lesz, a több körös varázslási 
idő pedig duplázódik). 

 
Erősség  

Az egyes mozaikok erőssége minden esetben 1, amely a Mp-ok 
többszörözésével növelhető. 

Ha kívánja, a varázsló meghatározhat egy, az erősségtől eltérő 
hatásfokot is. Ebben az esetben az Ellenállást az erősség ellen kell dobni, a 
varázslat viszont csak kisebb hatásfokkal (sebzéssel) fog érvényesülni. 

Amennyiben a varázsló önmagára, vagy egy megérintett személyre vagy 
tárgyra varázsol, az erősség a másfélszeresére nő. 

A pillanatnyi hatóidejű varázslatok erőssége feleződik. 
 

Hatóidő  
A varázsló Mp-ok befektetésével határozhatja meg egy varázslat 

időtartamát. Ha egy varázslat kiteljesedése csak bizonyos idő alatt megy 
végbe, úgy az időtartamot legalább addig kell növelni, hogy a hatóidőbe 
beleférjen a varázslat lefutása. A hatóidő alapmozaik megnövelheti a 
varázslási időt is, feltéve, hogy az alábbi táblázaton található varázslási idő 
hosszabb, mint az egész varázslat varázslási ideje (azaz a táblázatban a 
minimálisan szükséges varázslási idő szerepel). 

Ha egy varázslat időzítve van, úgy az egy szabad cselekedetet igényel, 
valamint az időzítés alapmozaik mellett egy normál hatóidő mozaikot is a 
varázslathoz kell rendelni. 

 
Hatóidő Mp Varázslási idő 
Pillanatnyi +0 nem-cselekedet 
1 kör +1 nem-cselekedet 
2 kör +2 nem-cselekedet 
5 kör +5 nem-cselekedet 
1 perc +10 mozgás-értékű 
2 perc +15 mozgás-értékű 
5 perc +20 mozgás-értékű 
10 perc +30 teljes-körös 
30 perc +40 5 kör 
1 óra +50 1 perc 
3 óra +55 5 perc 
6 óra +60 5 perc 
12 óra +65 10 perc 
24 óra +70 10 perc 
1 hét +75 1 óra 
1 hónap +80 3 óra 
¼ év +85 3 óra 
½ év +90 3 óra 
1 év +95 ½ nap 
Örökkévalóság +120 1 nap 
Időzítés +10 szabad 

Hatóterület és formázások  
Minden mozaikot formázni kell, de bizonyos mozaikok csak személyre 

vagy tárgyra hathatnak, míg más mozaikokat mindenképpen valamilyen 
iskolaformába kell önteni. Egyes mozaikoknak saját, speciális hatóterületük 
van. Ha a varázsló egy koncentrációt igénylő varázslattat hat egy területre, 
akkor az adott területen belül annyi, véletlenszerűen kiválasztott személyre 
tud hatni, amennyi az Intelligencia módosítója. 

A formákat egy a tér egy pontjához, vagy egy személyhez/tárgyhoz kell 
kötni. A formába foglalt hatás zavarhatja a látást, maga a hatás azonban nem 
érvényesül azon a személyen, akihez a forma kötve van. 

A fal, a kupola, a sátor, illetve a szőnyeg formázások mindig a talajon 
helyezkednek el, és követik annak egyenetlenségeit. Ezen formázások E-
jüknek megfelelően hatnak a bennük tartózkodókra, viszont az ellentétes 
varázslatok E-jét osztani kell a forma lábban kifejezett sugarával, és csak 
fennmaradó E-vel csökken a forma E-je. 

A kitörés és a nyíl pillanatnyi időtartamú formák, így a beléjük foglalt 
hatás E-je feleződik. 

 
Forma Hatóterület Mp 
Személy 1 személy személyenként × 1 
Tárgy 1 tárgy tárgyanként × 1 
Aura 1 személy × 1 
Csóva E × 2 láb hosszú, a végén 1 láb 

átmérőjű kúp (az E 2 lábanként 1-
el csökken) 

× 1 

Fal 1 könyök vastag, X láb sugarú, 
függőleges félkör 

2 lábanként × 1 

Kard 1 fegyver × 1 
Kitörés (p) E láb sugarú gömb (az E 1 

lábanként 1-el csökken) 
× 2 

Kupola X láb sugarú félgömb lábanként × 2 
Nyíl (p) 1 nyíl (20 láb hatótáv) × 1 
Sátor X láb sugarú, belül üres félgömb 

(1 könyök vastag fallal) 
lábanként × 1 

Szőnyeg 1 könyök magas, X láb sugarú 
henger 

lábanként × 1 

Zápor X láb sugarú körben alázuhogó 
zápor 

lábanként × 1 

 
Hatótáv  

A hatótáv jelenti a varázslat keletkezésének középpontját. A varázsló 
Zónáján (20 láb sugarú gömb) belül létrejövő varázslatok nem igényelnek 
plusz Mp-ot. Ha egy varázslatnak két hatótávja is van, úgy mindkét hatótáv 
Mp igényét ki kell fizetni. A hatótáv csak a varázslat létrejöttekor érvényes, 
ezután az áldozat és a varázsló is elsétálhat a közelből. 

Az alkalmazó és érintés hatótávú varázslatok E-je másfélszereződik. 
Az érintő varázslatokhoz a varázslónak sikeres közelharci érintő 

támadást kell dobnia. 
 

Hatótáv Mp 
Alkalmazó × 1 
Érintés × 1 
Zóna és Zóna varázsjel × 1 
Látótáv (kb. 99 lábig)* × 2 
100-999 láb* × 2 + 20 
1-9 mérföld* × 2 + 40 
10-99 mérföld* × 2 + 60 
100-999 mérföld* × 2 + 80 
1000+ mérföld* × 2 + 100 

 
* Távolbahatásnál csak a hatásmozaikok Mp költségét kell megszorozni 

kettővel, az alapmozaikok költségét nem. 
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Asztrálmágia  
 
Mozaik neve Mp Varázslás ideje 
Bátorság / Félelem 2 egyszerű 
Hűség / Hűtlenség 2 egyszerű 
Nyugalom / Ingerültség 2 egyszerű 
Semlegesség / Elvakultság (Közömbösség) 2 egyszerű 
Szeretet / Gyűlölet 2 egyszerű 
Vágy / Undor 2 egyszerű 

 
Az Asztrálmágiára az alábbiak vonatkoznak: 
Érzelmek: Az Asztrálmágia által irányított érzelmek mindig valami 

vagy valaki iránt értendőek, így az érzelem célját a varázslónak mindig meg 
kell határoznia. Az érzelmek irányultsága befolyásolja a szükséges Mp-ok 
mennyiségét. Az érzelem pozitív vagy negatív jellege szintén kihat a 
szükséges Mp-ok számára. Mindezek az alábbi táblázatból olvashatóak ki (az 
irányból és a jellegből adódó szorzók összegződnek). 

 
Érzelem iránya/jellege Mp 
1 személy vagy 1 tárgy × 1 
Több személy vagy több tárgy × 2 
Eszme vagy fogalom × 3 
Az áldozat adott érzelme az új érzelemmel ellentétes × 2 
Az áldozat már érzi az adott érzelmet × ½  

 
Ellenállás: Az Asztrálmágia varázslatai ellen minden esetben Asztrális 

Ellenállás dobandó. 
 

Elemi mágia  
 
Mozaik neve Mp Varázslás ideje 
Elemi Erő teremtése 2 egyszerű 
Őselem teremtése (tűz, víz, föld, levegő) 2 egyszerű 
Paraelem teremtése (hő, fagy, fény, sötét) 2 egyszerű 

 
Az Elemi Mágiára az alábbiak vonatkoznak: 
Határosság: Minden elem csak az adott formán belül létezik. A formán 

belül mindenhol egyenlő E-vel érvényesül az adott elem (kivéve a csóva és a 
kitörés formázásokat), azon túl viszont azonnal elenyészik. 

Elemi Erő: 1 E Elemi Erő 5 font súlyt képes megtartani. 2 E Elemi Erő 
1 Sp-t képes semlegesíteni (1 SFÉ-t ad). Sebzésre alkalmazva 1 E sebzése 
1d3 Sp. 

Őselemek: 1 E Őselem 1d3 Sp-t sebez, de csak olyan lényeken, akiknek 
teste nagyrészt egy másik Őselemből épül fel (Ynev lakóinak többsége Ősvíz 
alapú lény). Az ellentétes Őselemek kioltják vagy gyengítik egymást. 1 E 
Őselem 1 E-t semlegesít az ellentétes őselemből. Az ellentétpárok a tűz-víz, 
és a föld-levegő. 

Paraelemek: A paraelemek csak megfelelő erősítés esetén sebeznek, 
vagy vannak hatással környezetükre. A hő és a fagy E-nként 10 fokkal 
változtatja meg a hőmérsékletet a hatóterületen belül. A fény és a sötétség 
viszonylagos hatása az alábbi táblázaton látható. 

 
E Fény Sötétség 
1 gyufaláng, apró gyertya alkonyat 
2 olvasógyertya telihold 
3 templomi gyertya, mécses fogyó hold 
4 fáklya újhold 
5 nagyobb fáklya csillagos éjszaka 
6 tábortűz borús éjszaka 
7 máglya, alkonyi fény éjszaka, kivilágítatlan szobában 
8 napfény barlangban 
9 tűző napsütés vaksötét 
10 vakító fény teljes sötétség (az éjszakai látás 

nem működik) 
15+ nyitott szem esetén végleges 

vakság 
ultra- és infralátás sem működik 

 
Időmágia  
 
Mozaik neve Mp Varázslás ideje 
Gyorsítás 1 / 5 font egyszerű 
Időgát 3 egyszerű 
Időugrás 1 / 5 font egyszerű 
Lassítás 1 / 5 font egyszerű 
Öregítés 1 / 5 font egyszerű 
 

Mentálmágia  
 
Mozaik neve Mp Varázslás ideje 
AKARATKÖZPONTRA HATÓ OPERÁCIÓK 
Gondolatolvasás (Olvasás)* 2 egyszerű 
Akaratátvitel (Írás)* 4 egyszerű 
Zavarodottság (Kábítás) 2 egyszerű 
Tudattalanság (Bénítás) 4 egyszerű 
BESZÉDKÖZPONTRA HATÓ OPERÁCIÓK 
Megértés (Olvasás)* 2 egyszerű 
Beszéltetés (Írás)* 4 egyszerű 
Dadogás (Kábítás) 2 egyszerű 
Némaság (Bénítás) 4 egyszerű 
EMLÉKKÖZPONTRA HATÓ OPERÁCIÓK 
Emlékolvasás (Olvasás)* 2 egyszerű 
Feledés (Írás)* 4 egyszerű 
Részleges amnézia (Kábítás)** 2 egyszerű 
Teljes amnézia (Bénítás)** 4 egyszerű 
ÉRZÉKKÖZPONTRA HATÓ OPERÁCIÓK 
Érzékelés (Olvasás)* 2 egyszerű 
Illúzió (Írás)* 4 egyszerű 
Tompítás (Kábítás)** 2 egyszerű 
Érzéketlenség (Bénítás)** 4 egyszerű 
MOZGÁSKÖZPONTRA HATÓ OPERÁCIÓK 
Követés (Olvasás)* 2 egyszerű 
Irányítás (Írás)* 4 egyszerű 
Kábaság (Kábítás)** 2 egyszerű 
Bénultság (Bénítás)** 4 egyszerű 

 
* Az operáció során a varázslónak végig koncentrálnia kell. 
** Pillanatnyi időtartamú (fele E). 
 
A Mentálmágiára az alábbiak vonatkoznak: 
Ellenállás: A Mentálmágia varázslatai ellen minden esetben Mentális 

Ellenállás dobandó. 
 

Metamágia 
 
Mozaik neve Mp Varázslás ideje 
Destrukció* 4 E/4 kör 
Fürkészés 1 / 4 kör 4 kör / +1 E 
Leplezés 2 egyszerű 
Mana-gát 2 egyszerű 
Manamentes-terület 6 egyszerű 
Mana-csapda 4 egyszerű 

 
* Pillanatnyi időtartamú (fele E). 
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Nekromancia  

 
Mágikus gyertya: Minden idézéshez szükség van egy mágikus 

gyertyára. A gyertyát a varázslónak Transzban kell elkészítenie. A 
megidézett lények addig maradnak az Elsődleges Anyagi Síkon, amíg a 
gyertya le nem ég, vagy valaki el nem fújja annak lángját. 

A gyertyákhoz szükséges alapanyagok áráról, elkészítésük hosszáról, 
égési idejükről, Mp igényükről, valamint E-jükről az alábbi táblázat 
tájékoztat. 

 
Költség Elkészítés ideje Égés ideje Mp E 
1 arany 10 perc 1 óra 5 1 
2 arany 20 perc 2 óra 10 2 
3 arany 30 perc 5 óra 20 4 
5 arany 40 perc 12 óra 40 8 
7 arany 1 óra 1 nap 60 12 
10 arany 1,5 óra 1 hét 80 16 
25 arany 2 óra 2 hét 100 20 
40 arany 5 óra 1 hónap 120 24 

 
Idéző és Űző Litánia: Az idézéshez litánia szükséges, melynek annál 

hosszabbnak kell lennie, minél magasabb Necrografiai osztályba tartozó 
lényt akar megidézni a varázsló. Az űző litániának ugyanilyen hosszúnak 
kell lennie, csak fordítva kell elmondani. A litániák szavanként 1 Mp-ba 
kerülnek, elmondásuk ideje szavanként 1 másodperc. 

A különböző Necrografiai osztályokról, illetve az adott osztályokhoz 
tartozó lények megidézéséhez szükséges Mp-ok mennyiségéről (és ezáltal a 
litánia hosszáról), valamint E-jéről az alábbi táblázat tájékoztat. 

 
Osztály Necrografiai megnevezés Mp E 
I. Tudattalan élőholtak 30 6 
II. Éji rémek 40 8 
III. Kóborló dögök 50 10 
IV. Vérivó élőholtak 60 12 
V. Lidércek, alsórendű démonok 70 14 
VI. Szellemek 80 16 
VII. Életerővel táplálkozó szellem 90 18 
VIII. Démonurak 100 20 
IX. Elhunytak lelke 110 22 
X. Démonherceg 120 24 

 
Halottmozgatás bélyege, Lélekcsapda bélyeg, Lélekcsapda varázsjel: 

Ezek a mágikus jelek a Nekromancia iskolájába tartoznak. Lásd a 
Jelmágikus metódus részt, lentebb. 

 
Természetes anyagok mágiája  
 
Mozaik neve Mp Varázslás ideje Átváltozás 
Átformázás 1 / 1 egyszerű - 
Átalakítás 1 / 1 egyszerű - 
Átváltoztatás (élőlény)* 1 / 1 egyszerű 1-10 kör 
Dezintegráció** 3 / 1 egyszerű - 
Láthatatlanság* 1 / 10 egyszerű 1 kör 
Légiesség* leírás egyszerű 1 kör 
Telekinézis*** 1 / 5 egyszerű - 
Teremtés** 5 / 1 egyszerű - 
Transzmutáció* leírás egyszerű 5 kör 
Visszaváltoztatás (élőlény)* 1 / 1 egyszerű 1-10 kör 

 
* Az átváltozás ideje alatt a varázslónak végig koncentrálnia kell. 
** Pillanatnyi időtartamú (fele E). 
*** A varázslat ideje alatt a varázslónak végig koncentrálnia kell. 
 
Az Elemi mágiára az alábbiak vonatkoznak: 
Mp: A Mana-pont rovatban az első szám jelzi a szükséges Mp költséget, 

míg a második a megadott Mp értékkel befolyásolható anyagtömeget. Ez 
utóbbi az anyagcsoporttól függ: 

 
Mp I. csoport II. csoport III. csoport 
X / 1 1 font ½ font 1 lat 
X / 5 5 font 5/2 font 5 lat 
X / 10 10 font 5 font 10 lat 

 
Átváltozás: Az Átváltozás rovatban az az időtartam szerepel, amennyi 

idő alatt a mozaik hatására végbemennek a változások az adott tárgyon, 
illetve személyen. 

Anyagcsoportok: A Természeti Anyagok Mágiája három 
anyagcsoportot tud befolyásolni, a negyedik anyagcsoportot, a mágikus 
anyagokat nem. Az anyagcsoportok a következők: 

I. csoport: Nemtelen anyagok (pl. kő, fa, textil, élőlények teste). 
II. csoport: Fémek (pl. réz, bronz, vas). 
III. csoport: Nemesfémek (pl. platina, ezüst, arany). 
 

Térmágia  
 
Mozaik neve Mp Varázslás ideje 
Keresés*# 5 egyszerű 
Teleport* 1 / 10 font egyszerű 
Térkapu## 5 egyszerű 
Térkontroll 3 egyszerű 
Szimpatikus mágia (Speciális térmágia) 
Tárgyszimpátia** +40 egyszerű 
Társszimpátia** +50 egyszerű 
Vérszimpátia** +30 egyszerű 

 
* Pillanatnyi időtartamú (fele E). 
# Szükséges E: helyhez 4, tárgyakhoz 8, személyekhez 12. 
## Szükséges E: 15. 
** A Szimpatikus mágia mozaikjait minden esetben más mozaikokhoz 

kell fűzni. 
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Jelmágikus metódus  
 
Jel neve Mp Rajzolás ideje Követelmény 
BÉLYEGEK 
Asztrál 20 E mozaik 5 perc Asz 20 
Felruházás varázslat 5 perc Nek 15 
Halottmozgatás 50 5 perc Nek 15 
Lélekcsapda 50 5 perc Nek 15 
Mentál 20 E mozaik 5 perc Men 20 
Változás 3 × mozaik 5 perc Ter 20 
PENTAGRAMMÁK 
Idéző 50 1 óra Nek 10 
Térkapu 50 (2×) 1 óra (2×) Tér 20 
SZIMBÓLUMOK 
Asztrál mozaik 30 perc Asz változó 
Mentál mozaik 30 perc Men változó 
VARÁZSJELEK 
Forgás 1 / 5 font 5+5 perc Ele 10 
Kémszem 50-200 5+5 perc Tér 15 
Kisugárzó 2 × mozaik 5 perc Tér 15 
Lélekcsapda 50 5 perc Nek 15 
Mágikus Aura 50 5 perc Met 15 
Személyes Aura 50 5 perc Ter 15 
Szimpátia 50 5+5 perc Tér 15 
Tapadás 1 / 5 font 5+5 perc Ele 10 
Tércsapda 2 / E 5 perc Tér 15 
Térgát 1 / E 5 perc Tér 15 
Változás 2 × mozaik 5 perc Ter változó 
Zóna 50 5 perc Tér 15 
VARÁZSKÖRÖK 
Bebörtönző 40-160 30 perc Nek Mp/10 
Kirekesztő 40-160 30 perc Nek Mp/10 
Körbezáró 1-4 / E 30 perc változó 
Védő 1-4 / E 30 perc változó 
Végrehajtó 2 × mozaik 30 perc változó 

 
A Jelmágikus metódusra az alábbiak vonatkoznak: 
Követelmény: Jelmágiát bármelyik varázsló bármelyik mágiaformával 

alkalmazhat, azonban sok jelnél van egy minimum követelmény, hogy a 
varázslónak milyen képzettség szinttel kell rendelkeznie egy adott 
mágiaformában ahhoz, hogy azt jelek rajzolásánál is használhassa. A fenti 
táblázat Követelmény rovatában szerepel a szükséges mágiaforma rövidítése 
(a három első betűje), valamint a szükséges képzettség szint (egy számérték). 

Időtartam: Minden mágikus rajzolat addig fejti ki hatását, ameddig a 
rajzolat töretlen. A rajzolat véletlenül nem, csak szándékosan törhető meg. 

Jelek típusai: A mágikus rajzolatoknak öt csoportja van. Ezek jellemzői 
a következők. 

Bélyegek: 1-2 hüvelyk átmérőjű rajzolatok, melyeket az áldozat (egy 
élőlény) testén kell elhelyezni. A bélyegek E-je végtelennek számít, ellenük 
nem lehet semmiféle Ellenállást dobni. 

Pentagrammák: Legalább 1 láb átmérőjű körbe foglalt ötágú csillagok. 
Szimbólumok: Embermagasságú mágikus jelek, amelyekbe Asztrál- 

vagy Mentálmágikus varázslatokat lehet foglalni, ugyanolyan módon, mintha 
a varázsló egy varázslatot hozna létre. Hatásukat arra fejtik ki, aki 
megpillantja őket. Ellenük Asztrális vagy Mentális Ellenállás dobható. 

Varázsjelek: Tárgyra írható, ezüstpénznél nem nagyobb jelek. 
Varázskörök: Egy azonos középpont köré rajzolt kisebb és nagyobb kör, 

a kettő között mágikus tartalmú feliratokkal és jelekkel. A varázskörök 
valakit vagy valamit tartanak a belső köríven belül, vagy a külső köríven 
kívül. 
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