VARÁZSLÁSI IDŐK AZ ILLUZIONISTA MÁGIÁHOZ
Megjegyzés: Az illuzionista mágia működésének részletes leírása az Új Tekercsek 25. oldalán található, én
mindössze a hiányzó varázslási időket rendeltem hozzá. A koncepció szerint az illuzionista elsősorban
trükkmester, ezért az apró, trükkjellegű varázslatokat szinte azonnal, „ingujjból ki tudja rántani”, a nagyobb és
bonyolultabb illúziók létrehozására ellenben rá kell szánnia az időt.
A kategóriák időigénye – a Manapont-igényhez hasonlóan – összeadódik, ezáltal adja ki az illúzió tényleges
varázslási idejét. A minimális varázslási idő 1 szegmens, még akkor is, ha az eredmény egyébként 0 lenne.
FORMA
Alapvető (sík felület, gömb, folt, szikra)
Egyszerű (alma, toll, könyv, egyszerű bútor)
Közepes (apróbb részletekkel teli formák, díszes tárgy, állatok, ruhák, sokszorosan
ismétlődő minták: pl. búzamező, hullámok)
Bonyolult (részletgazdag, de egységes formák: teli írópult, személyre szóló álca)
Rendkívül összetett (teljes kúria kívül-belül, főúri felvonulás)

1 Mp
2 Mp
5 Mp

0 szegmens
0 szegmens
1 szegmens

15 Mp
30 Mp

3 szegmens
1 kör

MÉRET
Parányi (legfeljebb egérméretű)
Apró (legfeljebb macskaméretű)
Kicsi (legfeljebb egy nagytestű kutya mérete)
Nagy (legfeljebb kb. ló méretű – az ember is ebbe esik)
Óriási (nagy tér, sárkány, ház)
Hatalmas (horizontig)

1Mp
2 Mp
3 Mp
5 Mp
15 Mp
30 Mp

0 szegmens
0 szegmens
1 szegmens
1 szegmens
1 kör
2 kör

TÁVOLSÁG
Önmaga
10 lábig
50 lábig
100 lábig
500 lábig
Irányított

0 Mp
1 Mp
2 Mp
5 Mp
10 Mp
15 Mp

0 szegmens
0 szegmens
3 szegmens
5 szegmens
1 kör
2 kör

IDŐ
1 szegmens
1 kör
1 perc
1 óra
1 nap
+ nap

1 Mp
2 Mp
5 Mp
10 Mp
30 Mp
+10 Mp

0 szegmens
0 szegmens
1 szegmens
1 kör
1 perc
+2 kör

ÉRZET (hang, látvány, íz, illat, tapintás)
Egyszerű (max. 3-4 színárnyalat, 1-2 íz, 1 hang)
Bonyolult (összetettebb érzetek)

1 Mp/érzékszerv
3 Mp/érzékszerv

0 szeg. + 1 szeg. /további érzékszerv
5 szegmens/érzékszerv

TUDAT
Öntudatlan (csak van)
0 Mp
0 szegmens
Irányított (koncentrációval mozgatató)
2 Mp
0 szegmens
Megszelídített (legfeljebb 3-4 db 5-6 szavas gondolati parancsot követ)
5 Mp
5 szegmens
Átruházott (mint Irányított, de az illuzionista másnak adja az irányítást)
10 Mp
3 szegmens
Önálló (legfeljebb 10-15, előre meghatározott, konkrét gondolati parancs szerint 30 Mp
3 kör
viselkedik: pl. meghatározott feltétellel indul, előre megadott kérdésekre válaszol,
életre kelő palota, stb.)
Készítette: Cirifischio (2014.02.04.)

