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BEVEZETÉS 
 
Amikor a Harc és Varázslat játékkönyv sorozat megjelent az 1980 évek 
elején, forradalmian új volt. Most itt a lehetőség, hogy folytassuk az 
epikus kalandokat, és a könyvek sorát. Ez az új rendszer saját 
varázsaltok könyve! 
Ez a varázslat rendszer annyira hangulatos, hogy amikor újra megjelent 
a KJK szerepjáték könyv 2011-ben tartalmaznia kellett ezt az alapvető 
részt. A régi varázslatok könyvét (annak ellenére, hogy igen terjedelmes) 
még  mindig  sok  játékos,  és  Kalandmester  használja,  hogy  a  
varázshasználó jól játsszon, és a legpraktikusabb mágiákat tudja bevetni. 
 
Így úgy tűnt kézenfekvő lépés, hogy újra kinyomtassuk a varázslatok 
könyvét már a KJK szerepjáték szabályaival kibővítve, de az eredeti 
leírásokat is megtartva. Természetesen magától értetődik, hogy 
tartalmaznia kellett a fantasztikus John Blanche illusztrációit is. Most 
már teljes a könyv, ami pontosan leírj a varázslatok szabályait, hogy a 
játékosok, akik a Hőst alakítják, bármikor ha szükségük van rá használni 
tudják.  A  könyvben  helyet  kapott  még  egy  pár  extra  szabály  is,  ami  a  
Boszorkányság mágia használakró vonatkozik. 
 
Élvezzétek hát a Varázslatok könyvét, győzzétek le az ellenséget akár 
cselle vagy varázslattal, jó kalandozást kívánok nektek! 
 
 Graham Bottley  
 május 2013 
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Rendkívül hatásos varázslat; segítségével villámot lövellhetünk ki a 
kezünkböl egy meghatározott irányba.  

Gyakorlatilag minden olyan élö teremtmény ellen használható, 
amelynek nincs varázsvédelme. Igen nagy erö és koncentráció kell 

hozzá. 

Ára 4 ÉLETERÖ pont 

 
 

 
 
 
 
 

Komponens: Nincs 
 

Az EME egy igen erős varázslat, amivel a varázsló egy nagy villámot 
képes kilőni célpont felé az ujjából, akinek 30 m belül kell lennie. 3D6 

ÉLETERŐ pont sebzést okoz. A páncél sebzésfelfogó értéke nem 
használható, és nem lehet SZERENCSE próbával védekezni ellene. 
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Ezzel a varázslattal óhajunknak megfelelö irányba csaphatunk le. A 
kezünkbe varázsolt tüzgolyót a kívánt célpont felé hajíthatjuk el. 

Bármely mágikus erövel rendelkezö vagy közönséges teremtmény 
ellen felhasználható, hacsak az eredendöen nem képes a tüznek 

ellenállni. Az ilyen tüzgolyó becsapódásakor komoly égési sérüléseket 
ejt, de ezt követően szinte azonnal semmivé foszlik. 

Ára 4 ÉLETERÖ pont 

 
 
 

 
 
 
 

Komponens: Nincs 
 

Ezzel a MEL varázslattal a varázsló egy hatalmas tűzgolyót képes kilőni 
egy célpontra, ami 30 m távolságra lehet maximum. Mikor célba ér 

felrobban 3 m sugarú körben, és ott sebezve mindenkin 1D6+1 ÉLETERŐ 
pontot. A gyúlékony tárgyak, mint a ruhák egyből lángra kapnak. 
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Ez egy olyan hatásos varázslat, melynek segítségével mágikus és 
valóságos védögyürüt vonhatunk magunk köré. és ez által távol 

tudjuk tartani valamennyi ellenfelünket, legyen az valódi vagy akár 
mágikus erejü lény. Varázslatához rendkívüli szellemi 

összpontosításra van szükség, de az általa teremtett igen erős erőtér 
engedelmeskedik létrehozója akaratának, aki engedélyezheti ennek az 

erőtérnek akár egy. akár több irányba történő áthatolását. 

Ára 4 ÉLETERÖ pont 

 
 
 

 
 
 
 

Komponens: Nincs 
 

Ez a varázslat létrehoz egy személyes, és áthatolhatatlan erőteret a 
varázslón testétől pár centiméterre. Ez az erőtér blokkol mindenféle 

hatást, kifele, és befele, legyen az fegyveres támadás, vagy varázslat. A 
varázslat annyi percig tart, amennyi a varázsló belső energiája. Az 

erőtéren a varázsló képes áthatolni, ha akar.  
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Aki ezt a varázslatot alkalmazza, az láthatatlan falat varázsolhat 
maga köré. amelyen sem tárgyak, sem teremtmények nem 

hatolhatnak át. Igen hatásos védövarázslat! 

 

Ára 4 ÉLETERÖ pont 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Komponens: Nincs 
 

Ez a varázslat létrehoz egy 3m x 3m falat, amin nem képes semmi 
áthatolni, semelyik irányba. Ezt a falat nem lehet mozgatni. Minden 

fizikai tárgyat megállít, legyen az egy összedőlő épület, vagy egy 
földcsuszamlás!  
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Ezzel a varázslattal ellenörzésünk alá lehet vonni a bennünket 
megtámadó teremtmény akaratát. A támadás megszünik, és a 

teremtmény akarata azonnal a varázsló személy irányítása alá kerül. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez a varázslat kizárólag a nem 

intelligens teremtményekre van hatással, és igen rövid életü. 
 

Ára 4 ÉLETERÖ pont 
 
 
 

 
 
 
 

Komponens: Nincs 
 

Ez a varázslat csak akkor működik, ha lénynek alacsony, vagy egyáltalán 
nincsen intelligenciája. A hatóideje annyi kör amennyi a varázsló belső 
energiája. A hatóidő alatt a varázsló teljesen képes uralkodik az áldozat 
felett. Az áldozat természetesen SZERENCSE próbával védekezhet, és 

nem szükséges egy nyelvet beszélnie a varázslóval. A varázslattal képes 
lesz irányítani az áldozatot, és minden olyan cselekedetet kérhet tőle, 
ami nem okoz számára sérülést. A varázslónak látnia kell áldozatát 

folyamatosan, míg irányítja.  
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E varázslat hatására az a teremtmény, amely valamilyen tárgyat 
(pl. fegyvert) tart a kezében, lomhává, lassúvá, esetlenné válik. A 
tárgyat kiejti a kezéböl, majd ügyetlenkedve felveszi, és ismét kiejti 
azaz mindaddig, amíg a varázslat hatása alatt áll, nem képes kárt 
tenni egyetlen tárggyal sem a varázslóban. 

 

Ára 4 ÉLETERÖ pont 
 
 
 

 
 
 
 

Komponens. Nincs 
 

Ennek a varázslatnak a hatásaként az áldozat (ha nem dobja meg a 
SZERENCSE próbát) esetlenné, ügyetlenné válik. Mint sok 

Boszorkányság varázslat ez is annyi körig tart, mint a varázsló belső 
energiája. Harc közben az áldozatnak minden körbe dobnia kell D6, és 

ha 1-3 dob, akkor kiesik a kezéből a fegyver. Ezt meg kell dobnia minden 
körben, míg tart a varázslat. Harcolni is csak -2 pont büntetéssel tud. Ha 

az áldozat dupla 6-ost dob, akkor kétszer kell dobnia a Balsiker 
táblázatból.  
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Aki ezt a varázslatot alkalmazza önmagán, annak teste az eredeti 
méretének négyszeresére fog megnövekedni, egyúttal halalma is 
megnö. Különösen a nagy termetü ellenfelek ellen hasznos ez a 
varázslat, de óvatosan kell bánni vele. különösen zárt helyen. 

 
Ára 2 ÉLETERÖ pont 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Komponens: Nincs 
 

Ez a varázslat képes a varázslót azonnal a kétszeresére növelni. Minden 
sebzése, amit közelharcban okoz a duplája lesz, ellenben mindenféle 

fizika próbatételből le kell vonnia -2 pontot (kivéve az Erő) mert olyan 
ormótlanná, és lomhává válik a teste. A varázslat annyi körig tart, mint a 

varázsló belső energiája. 
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Ehhez a varázslathoz 
egy érmére van szükség. A varázsló az érmét a csuklójára helyezve 
varázsol. A büvös érme hozzátapad a csuklójához, és egy körülbelül 

egy méter átméröjü láthatatlan pajzsot képez, amely megvédi a 
varázslót ellenfelétöl, aki közönséges fegyverrel támad rá. A varázslat 
után ezt az érmét eredeti funkciójának megfelelően (pénz. medál slb.) 

nem lehet használni. 
 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Komponens: Egy aranytallér 
 

A varázsló az érmét a csuklójára helyezi, ami átváltozik, egy láthatatlan 
pajzzsá. A pajzs mérete nagy, és nincsen súlya. Minden olyan módosítót 

megkap a varázsló, ami egy nagy pajzsért jár. A varázslat hatóideje 
annyi perc, amennyi a varázsló belső energiája. 
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Ezzel a varázslattal bármilyen bezárt ajtót ki lehet nyitni A zár nyelve 
kipattan, és az ajtó könnyedén kinyílik. Ha az ajtó belülröl van 

elreteszelve, a retesz is kinyílik. Csupán a büvös zárral lezárt ajtók 
ellen nem használható ez a varázslat. 

 
Ára 2 ÉLETERÖ pont 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Komponens: Nincs 
 

Ez a varázslat ki fog nyitni mindenféle ajtót, vagy ládát. Még akkor is ha 
azok zárva vannak. Csak úgy lehet aktiválni a nyitóvarázslatot, ha a 

varázsló megérinti a zárt ajtót, vagy ládát. 
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Ehhez a varázslathoz méhviaszra van szükség. Ha ezzel a viasszal 
kenjük be azokat a fegyvereket, amelyeknek éle van (kardot, baltát, 

tört slb.), azok borotvaélesek lesznek, és a szokásosnál kétszer 
nagyobb kárt tesznek, azaz, ha a normál fegyver eddig 2 ÉLETERÖ 

pont kárt okozott, most 4 ÉLETERÖ pont kárt fog okozni. 
 

Ara 1 ÉLETERÖ pont 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Komponens: Méhviasz 
 

A varázslónak be kell vonnia a méhviasszal az élesíteni kívánt fegyver 
élét. A fegyver ezek után nagyon élessé változik át, és annyi harci körig 
marad így, mint a varázsló belső energiája. A fegyver sebzéséhez ez idő 
alatt hozzá lehet adni +2 pontot a dobáshoz. A hatás végével a méhviasz 

is eltűnik. 
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Ezt a varázslatot akkor alkalmazzuk, ha valamilyen csapda gyanúja 
áll fenn. A varázsló telepatikus úton megérzi, kell-e tartania csapdától 

vagy sem, és ha igen. hogyan lehet azt elkerülni. Ha pedig már 
valaki benne van a csapdában, akkor ez a varázslat bizonyos 

esetekben enyhíti annak veszélyes voltát. 
 

Ára 2 ÉLETERÖ pont 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Komponens: Nincs 
 

A varázslat hatására a varázsló képes lesz érzékelni 10m belül csapdákat, 
és lesben állókat. A csapda típusát, és a lesben álló szándékait nem tudja 

megmondani. Csakis az irányt tudja megmutatni, és azt hogy az egy 
csapda-e, vagy a lesben álló ellenfél-e. 
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Ezt a varázslatot önmagunkon végezzük. Hatására éppolyan 
hasonmásaink jelennek meg mellettünk, mint amilyenek mi 
vagyunk, éppúgy tudnak varázsolni vagy harcolni, és mind 

egyformán fognak cselekedni, mintha csak egymás tükörképei 
lennének. A legtöbb teremtmény képtelen lesz megállapítani ilyen 

esetben, ki a valódi ellenfél, és mind a hat hasonmás ellen fog 
harcolni. 

 
Ára 2 ÉLETERÖ pont 

 
 

 
 
 
 

Komponens: Nincs 
 

Ez a varázslat létrehoz 5 ugyanolyan illúzióalakot, mint maga a varázsló, 
ugyanúgy mozognak. Harcba 1 a 6-hoz az esély, hogy az igazi varázslót 

találják el. Ha az egyik másolatot találják el, akkor az azonnal 
szertefoszlik, és ez után már 1 az 5-höz az esélye az ellenfélnek, és így 

tovább. Ezek a másolatok nem számítanak harc közben külön 
személynek, mert csak a varázsló cselekedetit másolják le. Nem képesek 

sebezni, és varázsolni sem. Az illúzió alakok, annyi harci körig 
maradnak, amennyi a varázsló belső energiája. 

  



28 

 



29 

 

 
 
 

Akivel szemben ezt a varázslatot alkalmazzuk, az ellenállhatatlan vágyat fog 
érezni arra. hogy táncra perdüljön. A varázsló kis Bambuszfurulyáján játszva 

minden teremtményt megtáncoltat. Csupán ezt a Bambuszfurulyát kell 
megtalálni, és mindaddig, amíg ezen játszunk, a kiszemelt teremtmény a táncot 

ropja. 

Normál körülmények között ilyenkor a varázsló nyugodtan elmenekülhet, vagy 
tovább furulyázhat, és gyönyörködhet az előadásban! 

 
Ára1 ÉLETERÖ pont 

 

 
 

Komponens: Egy Bambusz Furulya 
 

A varázslónak játszania kell egy bambusz furulyán, miközben 
alkalmazza ezt a varázslatot. Az áldozat ellenállhatatlan vágyat érez, 
hogy táncra perdüljön. Ahogy a többi varázslatnál, ennél is sikeres 

SZERENCSE próba dobással elkerülhető a hatás. Ha megtámadják a 
táncolót, akkor az védekezni fog, és vissza is fog támadni, de 

folyamatosan táncolni fog, ezért minden támadás dobásából le kell vonni 
-2 pontot, és ha megnyer egy fordulót, nem képes érdemileg sebet ejteni 

az ellenfelén. A varázslat annyi harci körig tart, amennyi a varázsló belső 
energiája, vagy ha közben abbahagyj a furulyázást. 
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Ehhez a varázslathoz néhány Goblinfogra van szükség. Ha ezeket a 
fogakat megbűvöljük, abban a pillanatban annyi Góblin jelenik meg 

előttünk - egytől akár százig -. ahány Goblinfoggal végezzük a 
varázslatot. Ezeknek a Goblinoknak megparancsolhatjuk, hogy 

küzdjenek meg az ellenfelünkkel, vagy megbízhatjuk őket bármilyen 
más feladattal. Amint a Goblinok teljesítették feladatukat eltűnnek. 

 

Ára Goblinonként 1 ÉLETERÖ pont 
 
 

 
 
 
 

Komponens: Egy Goblin Fog 
 

Ez a varázslat képes egy Goblin foggal megidézni egy Goblin Harcost 
(ÜGYESSÉG 5 / ÉLETERŐ 5) aki a Varázsló oldalán fog harcolni. A 
Goblin mindenben engedelmeskedik a varázsló parancsainak, akár 

öngyilkos is lesz. Annyi percig marad amennyi a varázsló belső 
energiája, vagy míg meg nem hal. A Goblin normál felszereléssel jelenik 

meg, ami eltűnik akkor, ha a Goblin meghal, vagy lejár az ideje. 
  



32 

 



33 

 

 
 
 

Ehhez a varázslathoz Óriásfogra van szükség. Ha a megfelelö módon 
varázsolunk, azonnal egy közel kétméteres Óriás jelenik meg elöttünk. 

A varázsló valamennyi kérését teljesíti az Óriás; megküzd az adott 
ellenséggel, nehéz tárgyakat mozdít el, stb. Az Óriás eltünik, amint a 

feladatát teljesítette. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 
 

 
 
 

Komponens: Óriás Fog 
 

Ez a varázslat hasonlít a GOB varázslathoz, kivéve, hogy Óriás Fogra 
van szükség, és így képes megidézni egy Barlangi Óriást (ÜGYESSÉG 9 / 

ÉLETERŐ 10) ami 2 méter magas. Mint a GOB varázslat esetén ez a 
teremtmény is alap felszereléssel jelenik meg, és minden parancsát 

teljesíti a varázslónak. Probléma lehet, ha kicsi a belmagasság. Az Óriás 
annyi harci körig marad, mint a varázsló belső energiája. 
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Ehhez a varázslathoz egy fiola ragasztóra van szükség, amely 
rendkívül gyorsan, pillanatok alatt mindent ragaszt. Ha ezt a 

varázslatot alkalmazzuk, bármely teremtményt képesek leszünk 
odaragasztani a földhöz vagy a falhoz, mégpedig oly módon, hogy 

például a lába elé hajítjuk a ragasztóval teli fiolát, vagy azt egy 
résnyin nyitott ajtó tetejére helyezzük, ahonnan az a kiszemelt áldozat 

fejére esik, ha az ajtót kinyitják. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 

 
 

Komponens: Egy üvegcse ragasztó 
 

Amikor ezt a varázslatot alkalmazza a varázsló, egy üvegcse ragasztót 
kell dobnia az áldozat lába elé. Az üveg széttörése után a ragasztó 

szétterjed, és egy szupererős ragasztóvá változik át, amibe beleragadva 
nagyon nehézzé válik benne a mozgás. Az áldozat dobhat SZERENCSE 

próbát,hogy elkerülje a hatást. Ha bukja, akkor minden fizikai 
cselekedete a felére csökken (felfele kerekítve), beleértve a harcot is. A 

hatás annyi harci körig tart, mint a varázsló belső energiája. A 
varázslatkor az üveg ragasztó elhasználódik.  
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Ezt a varázslatot különösen veszélyes helyzetekben alkalmazzuk 
amikor azt szeretnénk megtudni, miképp és merre tudunk 

elmenekülni. Ez a varázslat elirányít bennünket a megfelelő 
kijárathoz, vagy ha a közelben lehetőség adódik valami védelemre, 

egyfajta különös lelki ráhatással arrafelé küld el. 

 

Ára 2 ÉLETERÖ pont 

 
 

 
 
 
 

Komponens: Nincs 
 

Ezt a varázslatot akkor lehet használni, mikor a varázsló igen szorult 
helyzetben van. A varázslat hatására egyetlen gondolat kezd formálódni 
a varázsló agyában, hogy merre lehet a leggyorsabban, és a leghamarabb 

elmenekülni. Az elméjében megjelenik az irány, és legbiztonságosabb 
hely körvonala. A Kalandmester döntése, hogy melyik út a legrövidebb, 

és a legmegfelelőbb. 
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E varázslat segítségévelóhajunknak megfelelően a birtokunkban lévő 
varázsitalok bárkit vagy bármilyen sérült teremtményt képesek 

meggyógyítani, ha azok az italt megisszák. A varázsló önmagán is 
alkalmazhatja ezt a varázsitalt akkor kell varázsolni, miközben az 

italt felhajtjuk, de az ital soha senkit nem fog a halottaiból 
feltámasztani. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 

 
 
 

Komponens: Egy gyógyital 
 

Ezt a varázslatot akkor lehet alkalmazni, mikor valaki megiszik egy 
gyógyitalt, ekkor az italnak a hatása a duplájára nő. A varázslatot nem 
képes a Varázsló saját magán alkalmazni. Emellett bizonyos növényi 
főzetek hatását meg lehet növelni, hogy így semlegesítsenek mérgeket, 

vagy betegségeket. A Kalandmesternek kell döntenie, hogy a hatás 
mekkora lesz. 
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Ezzel a varázslattal bármely teremtmény mozgását, megszokott 
sebességét körülbelül hatszorosan tudjuk lelassítani. Mivel az ilyes 

teremtmény szinte alvajáróvá válik, lehetőségünk nyílik rá. hogy míg 
a varázslat hat, kitérjünk elöle, vagy legyözzük. 

 

Ára 2 ÉLETERÖ pont 

 
 
 

 
 
 
 

Komponens: Nincs 
 

A varázslat hatására az áldozat mozgása nagyon lassúvá és nehézkesé 
válik, de csak akkor, ha nem dobja meg a SZERENCSE próbát. Az 
áldozat minden fizikai cselekvésére beleértve a harcot is -4 pont 

büntetést kap, és minden páros fordulóban képes csak sebezni. Ha az 
áldozat megnyer egy páratlan fordulót, akkor nem képes sérülést okozni. 

A hatása annyi harci körig tart, mint a varázsló belső energiája. 
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Ezzel a varázslattal különbözö kincseket tudunk teremteni: aranyat, 
ezüstérméket, drágaköveket és ékszereket, melyekkel bizonyos 

teremtmények figyelmét elterelhetjük, azokat kifizethetjük, illetve 
megvesztegethetjük. Az illúziókincs abban a pillanatban eltünik, 

amint a varázsló elhagyja a tett színhelyét. 

 

Ára 2 ÉLETERÖ pont 

 
 
 

 
 
 
 

Komponens: Nincs 
 

Ez a varázslat képes átváltoztatni köveket, botokat, kisebb törmelék 
halmot kinccsé, ami 1D6x10 aranytallért ér. A kincs csak illúzió és el fog 
tűnni annyi óra múlva, mint a varázsló belső energiája. A hamis kincs 

egy halvány mágikus aurát sugároz magából, és sikeres Felismerés 
próbával rá lehet jönni a csalásra, hogy nem minden az, aminek látszik. 
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Ezzel a varázslattal megvédhetjük magunkat a legtöbb ellenséges 
varázslattal szemben. Gyorsan kell ilyenkor varázsolnunk, még 

mielőtt a támadó varázslat megfoganna. Egyszerüen közömbösítjük 
az ellenséges varázslatot, mely nem tud ránk hatni, és eltünik. Ez a 
varázslat ennélfogva igen hatásos védöfegyver, azonban tudni kell. 

hogy nem minden varázslattal szemben müködik. 

 

Ára 2 ÉLETERÖ pont 

 
 
 

 
 
 

Komponens: Nincs 
 

Ez a varázslat úgy működik, mint egy megelőző Ellenvarázslat, ami 
semlegesíti a következő támadó mágiát, amit a varázslóra mondanak le. 
Ez a varázslat annyi harci körig marad aktív, amennyi a varázsló belső 

energiája. A varázslatot függetlenül annak az erősségétől azonnal 
semlegesíteni fogja. 
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Nagyon hatásos kis varázslat ez, amelyhez nagy összpontosító eröre 
van szükség, no meg apró kavicsokra. A büvös kavicsok azonnal 
robbannak, amint elhajítjuk őket. Bármit apró darabokra zúznak, 

ráadásul iszonyúan nagyot robbannak. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 
 

 
 
 
 
 

Komponens: Kis kő 
 

Ezt a varázslatot akkor alkalmazhatja a varázsló, ha kezében egy követ 
tart. Ez a kő mágikus erőt szív magába, és akihez hozzádobják vagy 

valamihez, akkor sebez 1D3 ÉLETERŐ pontot. A kő magában tartja a 
varázserőt, és annyi harci körig megtartja azt, mint a varázsló belső 

energiája. Így bárki eldobhatja a követ. 
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Ezt a varázslatot akkor alkalmazzuk, ha egy verem fogságában 
vagyunk, vagy jókora magasságból zuhanunk le. A varázslat 
segítségével testünk pehelykönnyüvé válik. Könnyedén, lágyan 

hullunk alá a levegöben, és sértetlenül érünk földet. 

 

Ára 2 ÉLETERÖ pont 

 
 
 

 
 
 
 

Komponens. Nincs 
 

Ez a varázslat megvédi a varázslót attól, hogy összezúzza magát egy 
zuhanás által. Zuhanás közben, csak akkor alkalmazható, ha 15m vagy 
az fellettről esik le a varázsló. Ezzel a varázslattal nem képes repülni a 
varázsló, hanem mágikus ejtőernyőt kell elképzelni, ami csökkenti az 

esés sebességét, és óvatosan segíti földet érni. 
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Ragyogó védövarázslat, melyet bármilyen ránk támadó teremtmény 
ellen alkalmazhatunk. Hatására áldozatunk agya zavarossá válik, 
átmenetileg beszámíthatatlan lesz. Mindazonáltal ezt a varázslatot 

nagy körültekintéssel kell végeznünk, mert elöfordulhat, hogy a 
megháborodott teremtmény kiszámíthatatlan lépést tesz. 

 

Ára 2 ÉLETERÖ pont 

 

 
 

Komponens: Nincs 
 

A varázslat képes egy maximum 5m távolságba lévő személyt teljesen 
összezavarni, ha nem dobja meg a SZERENCSE próbáját. A hatás annyi 

harci körig tart, mint a varázsló belső energiájának a fele. Minden körben 
dobni kell az alábbi táblázatból, hogy az áldozat mit is fog cselekedni az 

adott körben: 
 

 Dobás Hatás 
1 Az Áldozat megtámadja a Varázslót 
2 Az Áldozat a sajátjaira támad. 
3 Az Áldozat valamelyik ellenfelére támad. 
4 Az Áldozat nem csinál semmit. 
5 Az Áldozat egy körig menekül. 
6 Az Áldozat dönt mit is tesz. 
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Ezt a varázslatot kizárólag ablak nélküli, bezárt szobában 
alkalmazhatjuk. Amikor a varázslat hat, a szoba koromsötétté válik, 
és a varázslón kívül senki semmit nem fog látni, még akkor sem. ha 

fáklyák vagy gyertyák fénye világítaná is be a szobát. Minden 
teremtményt megvakít, aki csak jelen van. Hatása időleges. 

 

Ára 2 ÉLETERÖ pont 

 
 

 
 
 
 

Komponens: Nincs 
 

Ezt a varázslatot kizárólag zárt térben lehet alkalmazni, amit azonnal 
megtölt valamilyen sűrű köd. Aki benne tartózkodik a helyiségben, 

olyan lesz mintha minden láthatatlanná vált volna. Az orráig se fog látni. 
Minden fizikai cselekvésre -4 pont büntetést kapnak, (kivétel ez alól a 
varázsló mert ő csak -1-et). A köd annyi harci forduló után oszlik el, 

amennyi a varázsló belső energiája. 
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Ehhez a varázslathoz homokszemeket kell szórnunk a földre (pl. egy 
adott teremtmény lába elé), melyek büvös erönktöl futóhomokká 

válnak. Bárki belelép, azt a futóhomok elnyeli. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 

 
 

Komponens: Egy marék homok 
 

A varázslónak egy marék homokot kell dobnia arra, területre, amit 
szeretne elvarázsolni. A varázslat hatására az adott helyen egy 3m 

átmérőjű mély futóhomok jön létre. Minden lény, aki belelép, azonnal 
süllyedni kezd. Az áldozat dobhat SZERENCSE próbát, hogy képes-e 

elkerülni a csapdát, ha sikerült neki, akkor abba az irányba menekül meg 
ahonnan érkezett. A szerencsétlenül járt áldozat körönként lejjebb, és 

lejjebb fog süllyedni, míg végül megfullad. Annyi körig süllyed, mint az 
ÜGYESSÉG pontjai. Az áldozat harcolhat is, de minden körben 1 pont 

büntetést fog kapni a támadó értékéhez, mert egyre jobban ellepi a 
homok. A homok fogságából mindenkit ki lehet menteni, de ehhez az 
adott helyen egy tervre van szükség. A futóhomok annyi percig tart, 

amennyi a varázsló belső energiája. 
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Amikor ezt a varázslatot alkalmazzuk, a körülöttünk lévő levegö 
iszonyatos büzzel telik meg. Oly szörnyü ez a szag. hogy bármely 
teremtmény, amely akár egy keveset is beszippant belőle, azonnal 

hányni kezd. Ennél fogva bármilyen ellenség elgyengül a büztöl, még 
a varázsló is, hacsak nincs az orrában orrdugó. A nagy orrlyukú 

teremtményekre hat igazán nagy erövel. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 

 
 

Komponens: Orrdugó 
 

Ez a varázslat egyedülálló, annak függvényében, hogy az anyagi 
komponens nem a varázslat megidézéséhez szükséges, hanem arra, hogy 

a varázsló elkerülje a hatást. A hatása, az, hogy egy zárt teret azonnal 
megtölti gyomorforgató bűzzel. Mindenki, aki benne tartózkodik, kap -2 
pont büntetést, vagy többet minden cselekedetére. Minden átlagos lény -

2 pont büntetést kap, azok, akiknek a Felismerés Képzettsége 3 vagy 
nagyobb, nekik a Képzettség értékét kell alkalmazni módosítónak. Az 

alap elv, hogy a jobb szaglású lények nagyobb büntetést kapnak. Például 
a Farkasnak jó szaglása van, így -4 lesz a módosítója. A szag annyi harci 

körig marad a levegőben, mint a varázsló belső energiája. 
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Ehhez a varázslathoz egy kis kerek papi sapkát kell a fejünkön 
viselnünk. Ha ez van a fejünkön, bármilyen lény, értelmes lény 

gondolatál kitalálhatjuk; megtudhatjuk, milyen erős, mi a gyengéje, 
mit rejt a szomszédos szoba stb. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 
 

 
 
 
 
 

Komponens: Egy kerek papi sapka 
 

A varázslónak a fején kell viselni a papi sapkát, és képes lesz más lények 
gondolataiban olvasni. A varázslat hatása megegyezik az ESP (2) 

Varázsló varázslattal. Konkrét gondolatokat nem, csak érzelmeket láthat. 
A célszemély maximum 5m távolságra lehet. A varázslat annyi harci 

körig tart, amennyi a varázsló belső energiája. 
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Ahhoz, hogy ezt a varázslatot alkalmazzuk, szükségünk van egy 
Fekete Maszkra, melyet mindaddig az arcunkon kell viselnünk, amíg 
varázsolunk. Közvetlenül alkalmazhatjuk az ellenfelünkkel szemben, 
akit a látvány iszonyatos félelemmel tölt el. A bátor teremtmények 
kevésbé fognak begyulladni tőle. mint a gyávák, hatására elönthet 
valakit a verejték, elvesztheti a fejét, de az is előfordulhat, hogy a 
kiszemelt áldozat remegve, mint a kocsonya, a sarokba rejtözik. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 

 
 
 

Komponens: Egy Fekete Álarc 
 

Amikor a varázsló elmondja ezt a varázslatot, az arca elé kell tennie a 
Fekete Maszkot. Az áldozatnak dobnia kell SZERENCSE próbát, 

különben a látványtól iszonyatos nagy félelem fogja hatalmába keríteni, 
és azonnal elmenekül. A hatóidő megegyezik 12 mínusz az áldozat 

ÜGYESSÉGE, harci körök számával. 
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Ezt a varázslatot csak harcban lehet alkalmazni, és hatására az 
ellenfél oly mértékben demoralizálódik. hogy már nem is akar 

gyözni. Az ilyen demoralizált teremtményeket könnyebb legyözni bár 
a gyözelem még így sem teljesen biztos. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 
 

 
 
 
 

Komponens: Nincs 
 

A varázslat hatására a harcoló ellenfélből, elszáll minden harci kedv, 
nem biztos a győzelmében, motiválatlan lesz. az ilyen ellenfél veszit 1 
pontot a támadásából, 1 pontot a sebzés dobásból, és 1 pontot a páncél 

sebzés felfogó dobásból. Az áldozat természetesen dobhat SZERENCSE 
próbát, hogy elkerülje a hatást, ami annyi harci körig tart, amennyi a 

varázsló belső energiája. 
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Ezt a varázslatot csak akkor alkalmazhatjuk, ha egy Arany Ékszert 
viselünk. Ilyenkor a közelünkben tartózkodó bármely ember vagy 

teremtmény azonnal vonzódni kezd hozzánk. Ez nem jelenti azt, hogy 
ellenfeleink nem fognak küzdeni ellenünk, ha ez a feladatuk, de 
könnyebben lehet majd információt kicsikarni belölük, mint azt 

normális körülmények között tehetnénk. Még arra is készek lesznek, 
hogy segítsék azt. aki valójában az ellenségük. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 

 
 

Komponens: Egy Arany Ékszer 
 

A varázslat hatására, mindenki, aki a varázsló környezetében 
tartózkodik egyszerre barátságosabban fog hozzá viszonyulni. Ennek 

hatására a reakciójuk (lásd 2. Fejezet) egy szinttel feljebb lép, Ellenséges> 
Barátságtalan> Semleges> Barátságos. Ezen felül minden szociális 

próbadobáshoz hozzá adhat +2 pontot. Azok, akik a varázsló ellenségei, 
támadják, vagy szeretnék megtámadni, őrök, bérgyilkosok stb. 

dobhatnak SZERENCSE próbát, hogy elkerüljék a hatást. A varázslat 
felemészti a komponenst, az Arany Ékszert. 
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Ennek a varázslatnak harc közben lehet igazán használ venni. Egy 
Arany hátú Tükör kell hozzá, melyet varázsláskor a teremtmény elé 
kell tartanunk. A tükör segítségével az ellenünk harcoló teremtmény 
tökéletes tükörképet tudjuk odavarázsolni, és azt irányítva az eredeti 

ellenfél elleni harcra késztetjük. Azonos harci tulajdonságokkal 
rendelkezik mindkét teremtmény (az eredeti és a tükörbéli egyaránt), 

s csak a szerencse fogja eldönteni küzdelmüket. Ha az eredeti 
teremtmény meghal, képmása eltünik. Akkor is eltünik a képmás, ha 

a valóságos ellenfelet legyözzük 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 

 
 

Komponens: Egy Aranyhátú Tükör 
 

A varázslónak mindenképpen rendelkeznie kell egy aranyhátú tükörrel. 
Az áldozat felé tartva létrehozza annak pontos mását. SZERENCSE 

próbával képes ellenállni a hatásnak, de ha nem sikerül, akkor a 
tükörképe azonnal megtámadja. A tükörképnek ugyanozok, lesznek a 
felszerelés tárgyai, és a tulajdonságai ÜGYESSÉG, ÉLETERŐ, de nem 

lesznek Képességei, és varázsolni sem tud. 
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Ehhez a varázslathoz a Tüzes Víz nevü italra van szükség, amely 
megkétszerezi, söt megháromszorozza az erönket. Bár e víz hatása 
csak idöleges, mégis elegendö ahhoz, hogy egy csatát megvívjunk, 

vagy egyfajta szupereröre szert tegyünk. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Komponens: Egy adag Tüzes Víz 
 

Ez a varázslat megnöveli a varázsló erejét, akinek meg kell innia egy 
adag tüzes vizet a varázslat végeztével. A varázsló kap +3 pontot minden 

sebzés dobáshoz, annyi harci körön át amennyi a varázsló belső 
energiája. Olyan mintha a +3 Erő Képzettsége lenne, ez idő alatt. 
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Ehhez a varázslathoz különleges Kőporra van szükség, melyet a 
kiszemelt teremtményre kell hintenünk. Az áldozat perceken belül 

kövé válik. Előbb lelassulnak a mozdulatai, majd megmerevedik és 
elszürkül, a teste pillanatok alatt szürke köszoborrá merevedik. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 

 
 
 

Komponens: Kőpor 
 

Ez a varázslat képes kővé választani egy személyt azonnal, akire a 
varázslónak kőport kell szórnia. Természetesen sikeres SZERENCSE 
próbával elkerülheti a hatást. Ha viszont sikertelen, akkor az összes 
felszerelési tárgyával együtt kővé válik. A varázslat 3 percig tart, és 

utána azonnal visszaváltozik az áldozat, addig pedig olyan erős 
kőszobor lesz belőle, amiben nem lehet kárt tenni. Viszont a mágikus 

támadások hatásáról a Kalandmesternek kell döntenie. A varázslat egy 
adag kőporba kerül. 
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Ezt a varázslatot mindenki önmagán végezheti el. Hatására a 
normális sebességünknél háromszor gyorsabban tudunk majd futni, 

beszélni, gondolkodni vagy harcolni. Ez a varázslat azonban csak 
akkor hat, ha előtte Sárga Port szippantunk be. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 
 

 
 
 
 

Komponens: Sárga Por 
 

A varázslatot a varázsló csak saját magán képes alkalmazni, és előtte fel 
kell szippantania egy kis sárga port. A hatás annyi harci körig tart 

amennyi a varázsló belső energiájának a fele (lefelé kerekítve). Így a 
varázsló képes lesz egy harci körben kétszer támadni, varázsolni, 

kétszeres sebességgel mozogni. A cselekedeteteket lehet keverni, egyszer 
varázsolhat, és támadhat ugyanazon körben. 
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Ehhez a varázslathoz Viharkürtre van szükségünk, amely disszonáns 
hangot ad, amikor egy meghatározott irányba tartva belefújunk. 
Varázslatunk hatására hatalmas szélvihar tör ki a kürtböl, amely 

embernél nagyobb teremtményeket is képes felkapni, vagy egy 
polcról tárgyakat lefújni stb. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 

 
 
 

Komponens: Egy Viharkürt 
 

Amikor ezt a varázslatot alkalmazza a varázsló meg kell fújnia egy 
viharkürtöt az ellenfelei felé tartva. Mikor a varázslat létrejön egy 

hatalmas nagy széllökés csap ki a kürtből, ami 3 méter körzetben minden 
ember méretű teremtményt ledönt a lábáról. Az érintett lények nem 

képesek az adott körben semmit sem cselekedni, kivétel ez alól a felállás. 
Nem támadhatnak, varázsolhatnak, és nem használhatnak lőfegyvert a 

nagy szél miatt. 
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Ez a varázslat mely élökre és élettelen tárgyakra egyaránt 
alkalmazható, a varázslat tárgyát akár röptében is mozdulatlanná 

teszi. A varázslathoz Tölgyfacsemete botra van szükség. Amit ezzel a 
varázslattal megérintünk, megdermed, amíg a helyszínen vagyunk. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 

 
 

Komponens: Egy Tölgyfacsemete bot 
 

Ezzel a varázslattal meg lehet merevíteni bármit, ami a varázsló 
megérint a Tölgyfacsemete bottal, ami azonnal ottmarad a helyén. 

Személy esetén dobhat SZERENCSE próbát, hogy elkerülje a hatást, 
tárgyaknál, azonnal hat varázslat. Az áldozatokra nem hatnak a 

természet törvényei, mint a gravitáció, ezen kívül a varázslatok se 
képesek elmozdítani a helyéről. A hatás mindaddig fennél, míg a 

varázsló jelen van, és koncentrál. Mihelyst a koncentráció csökken, vagy 
történik valami a varázslóval a hatás elmúlik, és az áldozat ismét képes 

lesz mozogni. Fojtathatja az elkezdett cselekedetet. 
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Ez a varázslat kizárólag élölényekre hat. Elálmosodnak és perceken 
belül elalszanak töle. A varázslatot egy Rézinga segítségével 

végezzük, melyet a kiszemelt teremtmény orra előtt lassan ide-oda 
lengetve hipnotizáló hatást fejtünk ki. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 
 
 

 
 
 
 

Komponens: Egy Rézinga 
 

A varázslathoz szükség van réz ingára, amit az áldozat előtt kell 
lengetni, míg ő hipnotikus álomba merül ettől. Az alanynak dobnia kell 
SZERENCSE próbát, hogy elkerülje a hatást, de ha nem sikerül, akkor 

azonnal elalszik. Az alvás természetes, és bármiféle zajra, hangos 
beszédre azonnal felébred. 
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Ehhez a varázslathoz egy Ékszerberakásos Medálra van szükségünk, 
melynek segítségével olyan magasra röpülhetünk fel a levegőbe 

amilyen magasra csak akarunk, és addig maradhatunk ott. 
ameddig kedvünk tartja. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 
 

 
 
 
 
 

Komponens: Ékszerberakásos Medál 
 

Ez a varázslat egyben kombinálja a Levitálás, és a Repülés varázslatokat. 
Miután elmondta a varázslatot, képes lesz a levegőben mozogni minden 
irányba, körönként 2 métert haladva. Semmilyen más varázslatot nem 

képes elmondani, míg repül, és nem képes támadni sem. Addig marad a 
levegőben, amíg akar, vagy míg le nem száll valamilyen szilárd talajra. 
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Ehhez a varázslathoz egy Gyöngygyürüre van szükségünk. Amíg ez 
a gyürü az ujjunkon van. bármely értelmes lény számára 

láthatatlanná válunk. Ez hatalmas előnyt jelent akár harcban, akár 
menekülés közben. Azok a teremtmények, amelyeknek fülük van. 
hallani fogják, merre mozgunk a szobában. A kevésbé értelmes 

lényeket csak részben tudjuk ezzel a varázslattal becsapni, hisz ez 
egyfajta illúzióvarázslat. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 
 

 
 
 

Komponens: Egy Gyöngy Gyűrű 
 

Ennek a varázslatnak a hatására a varázsló képes láthatatlanná válni, 
minden felszerelésével együtt. Annyi percig tart a varázslat, amennyi a 
varázsló belső energiája. A hatás véget ér, ha a varázsló varázsól, vagy 

megtámad valakit. 
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Ehhez a varázslathoz egy sárga Napékszerre van szükségünk, mely 
fényesen csillogni kezd, amikor varázsolunk. Mi szabályozzuk, 
milyen erövel csillogjon: lehet igen fényes, ha a megtámadott 
teremtményeket el akarjuk vakítani, vagy kevésbe fényes,ha 

fáklyához hasonló erejével egy sötét szobában akarunk tájékozódni. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 

 
 

Komponens: Egy Sárga Napékszer 
 

Ennek a varázslatnak a hatásár a napékszer olyan fényesen kezd 
világítani, ahogy azt a varázsló akarja. Ha el szeretné vakítani vele az 

ellenséget, akkor olyan fényesen kezd izzani, hogy minden egyes 
élőlény, aki látja kap -1 pont büntetést minden cselekedetére. Olyan 

lények, akiket bánt az erős fény Orkok, Trollok, Goblinok -2 pont 
büntetést kapnak. Világíthat olyan erősen is, mint egy fáklya, ha egy 
szobát kell bevilágítania. Az napékszer annyi óráig képes világítani, 
amennyi a varázsló belső energiája, a varázslatot viszont bármikor 

félbeszakíthatja. 
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Ehhez a varázslathoz egy Csont Karperecre van szükségünk. Amikor 
ezt a varázslatot alkalmazzuk, mindig valamilyen meghatározott 

illúzióra kell gondolnunk (pl. a padló izzó parázzsá válik, mi válunk 
Démonná stb.). s ez az illúzió valóságosnak tűnik majd kiszemelt 

áldozatunk szemében. Ilyenkor elmenekülhetünk a helyszínről, vagy 
akár csökkenthetjük a teremtmény ellenállását. Ez a varázslat a nem 
értelmes lényekre nincs hatással. Ha olyasmit cselekszünk, aminek 

következtében az illúzió megtörik (pl. egérré változunk és 
olyasvalakivel bocsátkozunk harcba, akinek kardja van), a varázslat 

hatása azonnal megszünik. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 
 
 

Komponens: Csont Karperec 
 

A karperecet viselnie kell a varázslónak, mikor alkalmazza ezt a mágiát. 
Egy konkrét személyt képes csak az illúzióval megtéveszteni. Az áldozat 

addig úgy fogja érezni, hogy az illúzió valóságos, míg valami rá nem 
cáfol. Például ha a varázsló azt az illúziót kelti, hogy a padlózat izzó 

parázsból áll, az áldozat érezni fogja a meleget, a füstöt, és a parázsból 
áradó izzást. Ha rálép érezni, fogja, mint a talpa megég. Azonban ha 

olyas valaki lépked a „parázson” aki nem látja az illúziót, ergó 
természetesen jár, anélkül, hogy megégne, az illúzió szertefoszlik. A 

hatás annyi percig tart, amennyi a varázsló belső energiája. 
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Ehhez a varázslaihoz egy Zöldhajú Parókára van szükségünk, 
amelynek a segítségével megértjük mindazokat a teremtményeket, 
akik nem emberi nyelven beszélnek. (Pl. Goblinokat. Orkokat stb.) 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Komponens: Egy Zöld Paróka 
 

Ezzel a varázslattal a varázsló képes lesz megérteni minden féle 
humanoid lény beszédét. A varázslat alatt viselnie kell a zöld parókát, a 

hatás addig tart, míg a fején van. 
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Ennek a varázslatnak a segítségével a legtöbb állat beszédét 
megértjük. Kizárólag a Zöldhajú Parókával működik. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Komponens: Egy Zöld Paróka 
 

Ez a varázslat ugyanúgy működik, mint a TÉR varázslat, kivétel, hogy 
nem humanoidokkal képes varázsló beszélni, hanem álatokkal. 
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Közelharcban igen nagy segítségünkre lehet ez a varázslat, de csak 
akkor, ha az ujjunkon van a Zöld Fémgyürü, melynek alapanyagát 
a Craggen Sziklából bányászták. E varázslat segítségével rövid idön 

belül eltünhetünk, majd ismét megjelenhetünk. Bizonyos puha 
tárgyakon is átjuthatunk, például fán és agyagon, de sziklán, fémen 

vagy ehhez hasonlón már nem. Nem túl megbízható varázslat, és 
gyakran végzetes hatása van. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 

 
 

Komponens: Egy Zöld Fém Gyűrű (Sziklás Hegységből) 
 

Ez a hasznos varázslat lehetővé teszi a varázsló számára, hogy 
teleportáljon akár 100m távolságba egyenes vonalban. A varázslat 

minden puha tárgyon átviszi a varázslót, de fémen, és sziklán már nem 
képes áthatolni. Ha a varázshasználatra dulpa 6-os dob a varázsló, akkor 
nem csak a Hoppá! táblázatból kell dobnia, előfordulhat, hogy beleragad 

valamelyik anyagba…A Kalandmester dönt. 
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Ehhez a varázslathoz egy Kristálygömbre van szükségünk. A 
kezünkben tartva, erősen koncentrálva varázsolunk. Kevéssé tudjuk 

befolyásolni azt, amit látunk, de fontos tudnunk, mit hoz a 
legközelebbi jövő. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Komponens: Egy Kristály Gömb 
 

Ezzel a varázslattal a varázsló képes lesz a jövőbe látni. A varázsló nem 
tudja befolyásolni a látottakat, a jövőkép mindig olyan dologra 

vonatkozik, ami valószínűleg meg fog történni. A látomás gyakran 
elvont, és sokszor félrevezető. 
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Ha ezt a varázslatot halott embereken vagy primitív (kétkarú, 
kétlábú, kétfejű stb.) lényeken alkalmazzuk oly módon, hogy 

szenteltvízzel hintjük be a testüket, a lények feltámadnak, újra életre 
kelnek. A feltámasztás kissé munkaigényes, a testek nem pattannak 
fel csak úgy egyszerüen, és az egykori holttesteket ismét meg lehet 

Ölni. Bár az ilyen varázslattal feltámasztott lény egy ideig még kába 
és agya tompa, mégis válaszolhat néhány kérdésünkre. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 

 
 

Komponens: Egy adag szenteltvíz 
 

Ezzel a varázslattal vissza lehet hozni az élők soraiba, egy nemrég 
meghalt karaktert. A varázslat több fordulóig tart, ami megegyezik a 

feltámasztani kívánt lény ÜGYESSÉGÉNEK a felével (lefelé kerekítve), 
közben egy üveg szentelt vizet kell a halott testre önteni. Például a Hős 

akit fel szeretne a varázsló támasztani 8-as ÜGYESSÉGGEL rendelkezett, 
akkor Ő fölött 4 körig kell mondani a varázslatot. A Feltámasztás után a 
Hősnek az ÉLETERŐ pontja 1 lesz, amit 24 óráig nem képes növelni. Ez 

után kezd majd csak regenerálódni, és kapja vissza az ÉLETERŐ 
pontjait. 
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A legtöbb átlagos képességü szellemidézönek eszébe sem jut. hogy ezt 
a varázslatot alkalmazza, hisz ehhez igen nagyfokú szellemi 

eröfeszítésre van szükség. Valójában a történelem folyamán csak 
egyszer alkalmazta ezt a varázslatot a nagy hatalmú throbeni 
Szellemidézö mágus, de öt azóta nem látták. így a varázslat 

eredménye nem ismert. A késöbbiek során megtalálták ugyan a 
Szellemidézö mágus feljegyzéseit, de azokból csak bizonyos 

feltevésekre lehet következtetni a varázslattal kapcsolatban. Elég. ha 
annyit mondunk, hogy valószínüleg ez a legfélelmetesebb varázslat, 

amit a mágikus tudomány ismer de pontos hatását egyetlen varázsló 
sem ismeri. 

 

Ára 1 ÉLETERÖ pont 

 
Komponens: Nincs 

 
Ezt a varázslatot minden fiatal varázsló elsajátítja, bár soha nem hagyják, 

hogy az iskolában bármilyen formában is alkalmazza, és soha nem 
mutatják meg, hogy milyen hatása is van. Azt tanítják az öreg varázslók, 

hogy ezt a varázslatot, csak a legvégső estben szabad csak használni, 
mikor már nincsen más kiút. A Kalandmester dönti el, hogy mi lesz a 
varázslat végső hatása, bár jó varázsló nem biztos, hogy önszántából 

alkalmazni fogja. Úgy hírlik, hogy egyszer egy throbeni varázsló 
használta ezt a mágiát, és átvándorolt téren, és időn. Amit a 

feljegyzéseiből sikerült kikövetkeztetni a többi varázslónak. Azóta nem 
hallani felőle, bizonyosan valahol egy másik időben, és helyen 

tartózkodik jelenleg, hogy a varázslat még mire képes, az még egy 
nyitott kérdés. 
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Boszorkányság 
Varázslatok 
Szabályai 
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Boszorkányság Mágia Használata 
 

Boszorkányság, egy másik mágiafajta, eredetileg az Óvilágban 
használták, de mostanában az egész Titánon fellelhető már.  
 

A Boszorkányság ugyanazokat a misztikus erőket használja, mint a 
Varázslói Mágia. Ahelyett, hogy a környezetéből venné el az energiát a 
Boszorkány Mágia alkalmazói a saját testükből vonják ki az varázslatért 
járó erőt. Így a Boszorkányság varázslatok mind ÉLETERŐ pontba 
kerülnek, Mágia Pont helyett. Egy Boszorkány mágiaismerő, csak abban 
az esetben használ Mágia Pontot, ha ismeri a kisebb Mágikus Praktikák 
Képzettséget. 
 
Egyik lényeges különbség a varázslatok között, hogy egyes 
varázslatokhoz szükség van fizikai fókuszra, vagy komponensre, hogy a 
varázslat működjön. Bizonyos tárgyakat könnyen be lehet szerezni, 
néhányat viszont igen nehéz. Az elsődleges következménye a 
varázslatok használatának, hogy kimerítik a varázslót fizikailag, és 
könnyen sebezhetővé teszik az ellenséggel szemben. Ellentétben a 
Varázslói Mágia használóival, ők az összes varázslatot elsajátítják az 
iskolájukban. 
 
Boszorkányág Mágia Alkalmazása 
A Boszorkányság varázshasználói követik a szokásos eljárást, a varázslás 
alkalmazásakor. A MÁGIA Tulajdonsághoz hozzá kell adni a 
Boszorkányság Mágia Képzettséget. Ennek az értéke lesz mostantól a 
varázsló „Belső Energiája”. Mint a többi mágiahasználó esetén bizonyos 
módosítókat kell alkalmazni egyes helyzetekre: 
 

Boszorkányság Varázslási helyzetek Módosító 
Egy kör előkészület +2 
Csendes környezet +3 
Nem támadják 0 
A varázslót 1 valaki távolról támadja -1 
A varázslót >1 valaki távolról támadja -2 
A varázshasználót 1 valaki támadja -2 
A varázshasználót> 1 valaki támadja -4 
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Ahogyan a Varázslói Mágiák esetén a dupla 6-os itt is automatikus 
kudarcot jelent, és szükséges ebben az esetben használni a Hoppá! 
táblázatot. Mindazonáltal ellentétben a Varázslói Mágia használóival a 
páncélok nem befolyásolják a Boszorkány Mágia használatát. 
Megjegyzésként, a páncélokhoz szükséges a Páncélok Képzettség, hogy 
megkapja a mágiahasználó a teljes előnyt. 
 

 
 
Komponensek 
 
A Boszorkányság varázslatoknak többnyire van valamilyen 
komponense, amit semmiféle képen nem lehet kiváltani. A varázslat 
használatok a szükséges ÉLETERŐ pontok azonnal levonásra kerülnek, 
így előfordulhat, hogy egy varázsló erősebb varázslat alkalmazásakor 
ájultan esik össze. Érdemes megjegyezni, hogy a Boszorkányság 
varázslatok nem okoznak semmiféle külsérelmi nyomokat a varázsló 
testén, csak az életerőt gyengíti. Így a Gyógyítás Képzettséggel nem lehet 
ÉLETERŐ pontokat visszaadni. Élelmiszer, alvás, gyógyitalok, vagy Papi 
Isteni Erő viszont igen. 
 
Még  egy  szó  a  komponensekről.  Egyeseket,  mint  például  Arany  Hátú  
Tükör, Viharkürt, vagy Gyöngy Gyűrű megvásárolhatóak, alkalmas 
helyeken,  vagy  a  kincs  között  lehet  rájuk  bukkanni.  Mást,  mint  pl.  
homokot vagy kavicsot bárhol lehet találni. Egyéb tárgyakat, mint 
Méhviaszt, vagy Goblin fogat lehet begyűjteni egy kaptárból, vagy a 
fogat egy halott Goblin testéből. A Kalandmesternek azt javasoljuk ilyen 
alkalmakkor mindig csak egy adagot, vagy darabot adj. Néhány 
komponens a varázslat létrejöttekor elhasználódik, míg másokat újra, és 
újra fel lehet használni a végtelenségig. 
 
A rendelkezésre álló komponensek, egyik fő eleme annak, hogy a 
Kalandmester korlátozza a Boszorkányság varázslatok használatát, a 
karaktereknek. Ez egy igen nagy hátránya a Boszorkányság 
varázslatoknak.  



105 

Hoppá… 
 
Még a legjártasabb mágiahasználó is hibázhat, a bonyolult 
mozdulatsorok, és a varázsigék kiejtése közben, amik létrehozzák a 
varázslatot. Ha a varázsló dupla 6-os dob, akkor a varázslat nem jön 
létre, és dobnia kell a Hoppá! táblázatból. Az alábbi táblázat pontosan 
leírja, hogy mi fog akkor történni, mikor a varázsló befejezi a varázslatot. 
A hatásokat azonnal létrejönnek. 
 
3D6 A rontott varázslat hatása 
3 A varázshasználó átváltozik egy varangyos békává 2d6 percig. Minden 

tekintetben olyan, mint egy varangy, de az intelligenciája, mint a 
varázslónak. 

4 A varázsló öregszik 2d6 évet. Állandó, és visszafordíthatatlan a hatás. 
5 A varázsló környezetében 50m sugarú körben heves esőzés támad, és a 

víz mellett halak is hullnak az égből. Minden tevékenységre -2 pont, mert 
a talaj síkossá válik. A halak meg lehet enni. 

6 A varázsló nem képes összefüggően beszélni. Nem tud kommunikálni, 
és varázsolni 1 órán át. 

7 A varázsló elkezd csuklani. -4 kap a Mágia ismeret képzettségre. 1D6 
óráig tart. 

8 A varázslónak farka nő (Kalandmester dönt, hogy milyen). 1 hétig tart a 
hatás. 

9 A varázsló minden aranya lepkévé változik, és elrepül. 
10 Egy Ork jelenik meg (ÜGYESSÉG 7 / ÉLETERŐ 8) a varázsló mellett, és 

nagyon, nagyon dühös. 
11 A varázsló haja kékké változik. Nem változik vissza, csak ha lenő. 
12 A varázsló cipője lángra kap. (lásd Tűz szabály) A lábbeli ezután 

használhatatlanná válik. 
13 A varázsló fején nő két kicsi kecskeszarv, ez 1 napig így is marad. 
14 Egy halott óriás tintahal jelenik meg a varázsló, vagy az egyik társa feje 

fölött. A zuhanástól az áldozat sérül 1D3 ÉLETERŐ pontot. 
15 A varázsló haja egy órán keresztül nőni fog. Akár a földet is elérheti. 
16 Az összes fegyver a varázsló környezetében virágcsokorrá változik. A 

varázslóból kis villámok csapnak ki, és azok változtatják át a fegyvereket. 
A mágikus fegyverek 10 perc múlva visszaváltoznak, a többi viszont 
menthetetlen. 

17 A varázsló nemet vált. Csak egy nagy erejű mágus képes csak 
visszaváltoztatni. 

18 A varázsló eltűnik... (A Kalandmester dönt, hogy egy kilométeres 
körzetben hol jelenik meg. Öntudatlan állapotban, esetleg hatalmas 
füstfelhő közepette!) 
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Mágia Ellenállás 
 
Bizonyos varázslatok hatása ellen a célszemély ellenállhat, még akkor is, 
ha a varázslat sikeresen létrejött. Minden varázslat hatása ellen, ellen 
lehet állni, ezt a varázslatok leírása tartalmazza. Ugyanez a helyzet a 
varázstárgyakkal, és a mágikus lények hatásaival. Ha nem mondja, ki a 
leírás egyértelműen mivel lehet ellene védekezni, akkor a 
Kalandmesternek kell döntenie. 
 
Ha a Hőst megcélozzák egy varázslattal, amely ellen, ellen lehet állni, és 
a varázslat is sikeresen létrejött, a Hősnek SZERENCSE próbát kell 
tennie. Ha a próba sikeres volt, akkor az azt jelenti, hogy a varázslat nem 
fejtette ki teljes hatását (néhány varázslat akkor is kifejti hatását, ha a 
Hős szerencsés volt) ellenben ha sikertelen volt, akkor a varázslat 
egészében  hat.  Mint  más  SZERENCSE  próba  esetén  ilyenkor  is  
csökkenteni kell az aktuális pontszámot 1 ponttal, függetlenül az 
eredmény sikerétől. A Hős dönthet úgy, hogy önként lemond a 
SZERENCSE próbáról, ezzel vállalva, hogy a varázslat teljes egészében 
kifejti  hatását,  ebben  az  esetben  nem  csökken  az  aktuális  SZERENCSE  
pont értéke. 
 
Ha egy szörnynek, vagy egy NJK-nak kell SZERENCSEPRÓBÁT 
végeznie varázslat ellenállás esetén, akkor ők az ÜGYESSÉG 
tulajdonságukat fogják használni. Az, hogy a tulajdonság nem csökken 
minden próba után, általában nem okoz problémát, a legtöbb esetben. 
Az  is  lehetséges,  hogy  a  varázsló  csökkenti  annak  az  esélyét,  hogy  az  
áldozat megdobja a mágia ellenállását. Ha a varázshasználó extra Mágia 
Pontokat (Varázsló), vagy ÉLETERŐ (Mágus) költ a varázslat 
elmondásakor, akkor annyival fog csökkeni az esélye annak, hogy 
sikeres lesz az SZERENCSE próba. Például egy varázsló Félelem 
varázslatot mond el, egy harcosra. Azt szeretné, hogy a varázslat jóval, 
nagyobb eséllyel hasson a harcosra, ezért elkölt a varázslaton felül 4 
extra Mágia Pontot. A harcos SZERENCSÉJE 9, de mivelhogy erősített a 
varázslat, ezért nem a fenti értéket kell neki megdobni, hanem 5-öt 
(SZERENCSE 9-4) Az extra pontokat le kell vonni, a varázslatért járó 
pontokat is, majd utána a varázsló varázslás Képzettség próbát tesz. 
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Boszorkány karakter kidolgozása 
 

Boszorkány karakter mondhatni a legnehezebben játszható a 
KJK Szerepjáték rendszerében. Meg kell találni az egyensúlyt az 
ÉLETERŐ (ebből varázsol, és ezzel áll ellen a sérüléseknek) a 

MÁGIA (a varázsláshoz kell) és az ÜGYESSÉG (egyéb alternatív 
varázslatokhoz szükséges). 
 
 
Viselhetnek páncélt, és így általában ésszerű harc előtt egy pár varázslat 
elmondani,  akár többet is,  mint a LÁP PÉL vagy a TÜV. Ha viszont túl  
sok varázslatot használ magán, akkor könnyen legyengülhet, így a csata 
lesz számára kockázatos. 
 
 
Jó értékű ÉLETERŐ pontokra van szüksége, és legalább ésszerű 
ÜGYESSÉGRE,  ami  azt  jelenti,  hogy  a  MÁGIA  Tulajdonság  pontszáma  
csak egy átlagos varázshasználóra fog utalni. Ez azt is eredményezi, 
hogy a varázslatok használatakor tovább kell azokat elmondani, hogy 
sikeresen létrejöjjenek. Az egyik lehetséges megoldás a fenti hátrány 
enyhítésére, a „Természetes Mágus” Képesség. Ez lehetővé teszi a 
Boszorkányság Képzettségnél alacsonyabb ÉLETERŐ pontba kerülő 
varázslatok esetén azt, hogy nem kell dobni Képzettségpróbát. 
 
 
A fenti korlátozások ismeretében, a varázshasználó egy teljes körű 
varázslat listával rendelkezik, amiből bármelyiket képes alkalmazni, 
bármikor. Bölcsen kell bánni viszont a varázslatok komponenseivel, 
folyamatosan keresni kell őket, és mindig készenlétben kell tartani őket, 
mert gyorsan bevégezheti az ifjú kalandor a pályafutását. 
 
 
Ez a kombináció magában foglal bizonyos harci potenciált is, a sokféle 
varázslat ismerete, jó ÉLETERŐ pontokkal rendelkezik, így a Boszorkány 
kiváló választás olyan kalandoroknak, akik szeretnek egyedül utazni a 
világban. 
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Boszorkány Inas szabályok (opcionális) 
 

gyes játékosok, és Kalandmesterek kényelmetlennek érzik azt a 
tényt, hogy az új Boszorkány Hős minden varázslatot ismer a 
Varázslatok Könyvéből. Ez a tudásuk elsősorban a játék 

egyensúlyát befolyásolja, de meg lehet változtatni, ha szükséges. 
 
Ha a Boszorkány úgy kezd, mint inas, akkor csak annyi varázslatot 
ismer, amennyi a Belső Energiájának az értéke, függetlenül mekkora az 
ÉLETERŐ pont költsége is van. Egyes Kalandmesterek ragaszkodnak 
ahhoz, hogy az első 6 varázslat legyen az, amit megtanulnak (mindegyik 
költsége  4  ÉLETRŐ pont)  a  tanoncok.  Mivel  valójában  ezek  a  
legegyszerűbbek, és a legkönnyebben elmondhatóak. Természetesen 
nagyobb a kockázat egy új Hős esetében mikor ezeket használja. 
 
Javasoljuk, hogy a Boszorkányoknak ne kelljen TP pontot fizetniük az új 
varázslatokért, ez helyett szükségük van egy tanítómesterre, vagy egy 
grimoirrra, amiből megtanulhat az új varázslatot. 
 
Miután elsajátította az összes varázslatot, után lehet teljes jogú 
Boszorkánynak tekinteni. 
 
Nem szabad elfelejteni, hogy ezzel a lehetőséggel induló új 
varázshasználó Hős jóval gyengébb, mint egy másik új Varázsló 
karakter. Egyébként pedig még nem teljes jogó Boszorkány. Ez a szabály 
jól tud működni speciális Kalandok esetén, de használatát pontosan meg 
kell beszélni előre. 
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Arch-Boszorkánymester szabályok (opcionális) 
 

 Boszorkány egy idő után, mikor már sok kalandot vitt véghez, 
nagyon erőssé vélik. E teljesítmény után válhat csak Arch-
Boszorkánymesterré! Olyan mágiahasználóvá, aki hihetetlenül 

erős, és képes befolyásolni a világ sorsát.  
 
Ahhoz hogy Arch-boszorkánymesterré váljon a Hős a MÁGIA 
Tulajdonsága el kell hogy érje 12-t, a Boszorkány Mágia Képzettsége 7 
(és a Kalandmester jóváhagyása szükséges). Ezen felül szükséges még, 
hogy minden egyes varázslatot legalább egyszer használja. Ha ezek a 
feltételek teljesülnek, és a Kalandmester is belegyezett, akkor a 
Boszorkánynak hat hónapot kell magányban eltöltenie, 
tanulmányozással, és tervezéssel. Végül ha letelt a hat hónap mint Arch-
Boszorkánymester tér vissza. Ez az állapot több előnnyel is jár. 
 
Az Arch-Boszorkánymester csökkentheti az ÉLETERŐ pont költséget a 
varázslatoknál a felére. A 4 ÉLETERŐ pontba kerülő varázslat ezek után 
már csak 2 ÉLETERŐ pontba fog kerülni. Ha viszont 1 ÉLETERŐ pontba 
kerül az Arch-Boszorkánymesternek dobnia kell 1D6 és csak akkor kell 
csökkentenie az ÉLETERŐ pontjait, ha 1-3-ig dob. 
 
Az Arch-Boszorkánymesternek is szüksége van a varázslataihoz 
komponensekre,  de  ha  akarja  ezt  el  is  hagyhatja.  A szokásos  ÉLETERŐ 
pontok felett 4 pontért képes úgy használni a varázslatokat, hogy nem 
kell hozzá komponens. 
 
Miközben magányosan elmélkedett az Arch-Boszorkánymester 
létrehozz, egy új varázslatot. Ezt meg kell előre beszélni a 
Kalandmesterrel, és nem gyarapíthatja vele a már meglévő alap varázslat 
listát. Végső döntés az ÉLETERŐ pont költséget, és varázslathoz való 
komponenst a Kalandmester határozza meg. Kizárólag csak így lehet új 
Boszorkányság varázslatot létrehozni. Megtaníthatja más varázslóknak, 
ha úgy gondolja, vagy nem. 
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Boszorkány Varázslatok Régiónként 
 

bemutatott varázslatok a Kaland Játék Kockázat Szerepjáték és a 
Varázslatok Könyvében a leggyakoribb Boszorkányság 
varázslatok. A származási helyük az Óvilág azon belül is 

Analand. 
 
Minden Óvilágban lévő régiónak megvan a maga Boszorkányság 
varázslat stílusa (kivéve Kakhabad) ahol az összes varázslat különböző. 
 
Ez a könyv nem lenne elég arra, hogy minden varázslat különböző 
típusait leírjuk, csak néhány rövid gondolat a főbb nemzetekről. 
 
Gallantaria 
Ez  a  gazdag  és  békés  ország  ad  otthont  számos  bölcsnek,  neves  
varázslóiskoláknak, ahol főmágusok képzik a jövő nagy varázslóit. 
Információt gyűjtenek, ha szükséges, és őrzik a felhalmozott tudást stb. 
Ezen felül a Gallantariai varázslók igen hatalmasak ősi és potenciálisan 
erősek a varázslatok birtokosai. A komponenseik igen drága tárgyak. 
 
Mauristatia 
Ez a hegyvidékek országa, vámpírok, vérfarkasok, és Nekromanták 
uralják eme földet. Az itteni varázslatok nagy hasonlóságot mutatnak a 
Nekromanták varázslataival, bonyolultak, és nagy összpontosítást 
igényelnek a halottak feletti uralkodás, irányítás stb. Sok itt az olyan 
komponens, mint a koponya, csont, denevér szárny stb. 
 
Vaskövesd 
Ez a nemzet igen harcias, erős hagyományokkal rendelkezik. Főképpen 
harcosok, és papok. Minden fiatalt, aki rendelkezik, mágikus potenciállal 
besorozzák a nemzet védelme érdekében. Ezért van az, hogy sokan 
boszorkányok nemzetének is hívják őket, mert a nők rendelkeznek 
varázserővel legtöbbször. A varázslatok így főképpen az átkokra, 
főzetekre, és az egyéb hátborzongató hatású mágiákra korlátozódnak. A 
legtöbb komponens, ami itt használnak azok a hétköznapi tárgyak, mint 
kártyák, üstök, és egyéb gyógynövények. 
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Femphrey 
Ez a tengerpart melletti virágzó nemzet birtokolja most a Királyok 
Koronáját, gazdagságát főképpen a tengerből nyeri. Ezen a vidéken 
alakultak ki a Hajós Boszorkányság varázslatok (lásd a Feketehomok 
könyvet), itt minden kikötővárosban található egy-egy Hajós Boszorkány 
céh. 
 
Lendleland 
Ez a nemzet még mindig úgy néz ki mint ahogy anno letelepedtek, mint 
egy nomád vándorló törzs. A varázslataik is ehhez vannak igazodva, 
szellemek, állatok, és növények. Hasonlóképpen a komponensek is ebből 
a közegből kerülnek ki, bőr dobok, csontok, gyógynövények stb. 
 
Brice 
Az itteni varázshasználók szegények, harciasok, kerülik a drága 
komponenseket, és a mutatós varázslatokat, mint Analandi testvéreik, 
kik inkább a látványra adnak. Az itteni varázslók inkább a falujukat 
területüket védelmezik, és segítik, támogatják a harcosokat. 
 
A Kalandmester (vagy akár a játékos) is használhatja ezeket a 
gondolatokat, hogy létrehozzon a Boszorkányság rendszerében egyes 
régióin belül egy-egy külön típust. 
 
 
 

 
 


