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Lelkész (NJK)
Túlzás lenne azt állítani, hogy Ynev minden
eldugott falvacskájában lenne egy templom, pappal
vagy papokkal. Ez koránt sincs így. Valóban vannak
olyan, nagy lélekszámú falvak, ahol áll egy - netán
több - templom, egy-két pappal, de ez nem általános.
A legkisebb, legeldugottabb falvakban semmiféle
szent épület és pap nincsen. Évente egy-két
alkalommal érkeznek ide papok, amikor is a a
szabadban, hordozható eszközök segítségével
celebrálják a miséket. Ilyenkor végeznek el mindent,
a földek megáldásától a gyógyításig, esketéstől
névadásig, s ezután a falu újabb harmad-, fél- vagy
akár egész éven át mindenféle „isteni” támogatás
nélkül marad. Nagyobb falvak már építenek
valamiféle „istenházát”, és tartanak egy lelkészt is. A
lelkész félig-meddig papnak számít. Tudása,
hatalma ugyan erősen korlátozott, de így is az egész
évben biztosítja a falu szakrális védelmét.
A lelkészek szintúgy egy istenséget imádnak
különösen, mint a papok, de - ha vannak ilyenek - a
pantheon többi istenét is képviselik. A pyarroni hitet
ápoló vidékeken elsősorban Dreina, Krad vagy Kyel
az, akit a lelkészek legfőképpen tisztelnek. A
lelkészek - habár nagyon alacsony rangban - tagjai az
adott isten papi rendjének, és e szervezetek
lehetőségeikhez mérten gondoskodnak is róluk.
A lelkészek gyakorta abból a falul származnak, ahol élnek. Idővel maguk mellé vesznek egy-egy
különösen értelmes gyermeket, akit 4-5 év alatt mindarra megtanítanak, amit ismernek; s aki később átveszi a
helyüket. Vizitációjuk során a papok ellenőrzik e gyermekek fejlődését, és ők iktatják be véglegesen a posztjukra.
Ha egy faluban hirtelen megürülne egy lelkészi poszt, a papi rend gondoskodik annak betöltéséről - például a
buzgó, de papnak alkalmatlan tanoncokat küldik oda. A lelkész a falu egyik legtiszteltebb embere - ha nem a
legtiszteltebb. Ellátásáról a falu gondoskodik, bár a fiatalabb lelkészek gyakorta maguk is kertészkednek, földet
művelnek vagy valamiféle mesterséget űznek. A papi rend segítsége az olyan tárgyakra, anyagokra és
eszközökre terjed ki, amelyek helyben beszerezhetetlenek, de szükségesek (papír, könyvek, szent tárgyak,
egyebek).
A lelkész feladata a szakrális cselekedetek ellátása - vagyis a földek, épületek, állatok és emberek
megáldása, névadás, esketés, temetés, misék és imádságok celebrálása; a személyes példamutatás erkölcsi téren
(bár ezek az erkölcsök egész mások Pyarron és Krán falvaiban), lelki támasz nyújtása; valamint, mint a falu
legtanultabb embere természetesen a falu tanácsának is tagja.
A lelkészek mindig tiszta, bár csak ritkán díszes ruhában járnak. Nyakukban mindig ott függ istenük
Szent Szimbóluma, foglalkozásuk jelképe.
Harcértékek
A lelkészek harcértéke megfelel a velük azonos korú átlagos közember harcértékének. Ritkán tanulnak meg
fegyverekkel bánni, minthogy csak a falu védelmében szoktak harcba szállni.
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Életerő és fájdalomtűrés
Miként harcértékeikben, ebben sem közelíthetik meg a kalandozókat. Életvitelük nem edzi meg különösen őket,
bár nem is gyötri meg túlságosan. Ezen értékeik is megegyeznek más közemberek értékeivel.
Képzettségek
Bár az átlaghoz képest műveltek, tudásuk alatta marad a papokénak. Általában a következő képzettségekkel
bírnak:
Képzettség
Írás/olvasás
Vallásismeret

Fok/%
Af
Af

Esetlegesen még a következő Képzettségekkel is bírhatnak:
Képzettség
Pszi
Történelemismeret
Ének/zene
Sebgyógyítás
Legendaismeret
Herbalizmus
Emberismeret

Fok/%
Af (ritkán)
Af
Af
Af
Af
Af
Af

Minthogy falvakban élnek, gyakorta rendelkeznek valamiféle Szakmával, lehetnek jártasak
Vadászat/Halászatban, s más ilyesféle Képzettségben. Ezekhez járulhatnak még olyan általánosan ismert
Képzettségek is, mint az Úszás, a Lovaglás, s más effélék.
Különleges képességek
A lelkészek hatalma és tudása erősen korlátozott, még a ifjan felavatott papokét sem igen éri el. Manapontjaik száma 6+K3. Csak alig egy-két varázslatot ismernek a Kis Arkánumból, ezek a következők (ha istenük
szférái engedik): Áldás, Gyógyítás, Szent Fény, Szertartás; valamint esetleg az Élelem teremtése és a
Vízfakasztás. (Láthatjuk, hogy csak könnyebb sebeket és enyhe lefolyású betegségek tudnak meggyógyítani.)
Mana-pontjaikat a szokásos úton, imával nyerik vissza, de naponta mindössze háromszor fordulhatnak
istenükhöz. Tsz-ük - ha szükség van a számolására - 1-nek számít.
A lelkész - mint a fentiekből is kiviláglik - NJK kaszt, tagjai nem kalandoznak, de tudásukkal, tanácsaikkal
segítségére - vagy ártalmára - lehetnek kalandozóknak is.
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A javas
Ynev eldugott falvaiban, ahol nincsenek papok
- sőt, esetleg még lelkészek sem -, s ahol orvosról még
csak nem is hallottak, a betegek gyógyítását, a sebek
kezelését javasasszonyok, füvesemberek végzik; sőt,
a szüléseket levezető bábák majdnem mindig a
javasasszonyok közül kerulnek ki. A természet
titkainak letéteményesei ők, a füvek és fák ismerői.
Tudásuk évszázadok tapasztalatán alapszik, a
módszerek nemzedékek során át alakultak,
formálódtak egyre tökéletesebbeké.
Nemcsak a kisebb falvakban, hanem még
városokban is élnek közülük. A város szélén,
erdőhöz-mezőhöz közeli házaikat keresik fel azok,
akiknek nincs pénzük a papok gyógyhatalmának
igénybevételére - vagy akik szívesebben tartják
titokban sebeiket.
Mert ezek az emberek nem mindig járnak a
papok és törvények kijelölte úton. Sokan valóban
csak a gyógyításnak szentelik magukat - s ezeknek
jutalma a tisztelet -, de másokat gyanúsítanak bajitalok, mérgek főzésével, galád módon szerzett sebek
gyógyításával, veszélyes füvek árusításával; s a legrosszabbja közvetlenül is ártalmára van embertársainak:
mérgei éppúgy lehetnek halálosak mint átkai. Ahogy mondani szokták, van aki csak gyógyít; van, aki ront és
gyógyít; s végül van, aki csak ront...
Míg a csak gyógyítással foglalkozók tudásukat olcsón mérik, a tilalmas szerek ára már magasabb - de hát
a kockázat is nagyobb...
Mesterségük leginkább apáról fiúra, anyáról leányra száll; vagy pedig a családból, esetleg a település lakói
közül választanak egy értelmes, fogékony gyermeket, akinek néhány év alatt átadják átkozott és áldott
tudásukat...
Harcérték
Harcértékeik nagyon alacsonyak - hiszen szinte sosem ragadnak fegyvert. Ha bajba kerülnek, inkább
fenyegetéssel, kérésekkel, pénzzel váltják meg magukat...
Életerő és Fájdalomtűrés
Életvitelük egyáltalán nem edzi meg őket, igaz, foglalkozásuknak hála, a betegségek általában elkerülik őket.
Képzettségek
Minden ifjú javas járatos a következő képzettségekben:
Képzettség
Herbalizmus
Sebgyógyítás

Fok/%
Af
Af

Ahogy telnek az évek, ezen képzettségekben Mf-ra tesznek szert, sőt, meg az élettan Af-át is
elsajátíthatják.
Gyakorta - tanítójuk tudásától és erkölcsiségétől függően - még a következőkben is járatosak lehetnek:
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Fok/%
Af/Mf
Af
Af
Af

Különleges képességek
Ezek az emberek gyakorta ismernek, használnak bizonyos ráolvasásokat, mondókákat, dalokat, verseket;
ismernek bizonyos mozdulatokat is, amelyek védenek a gonosztól vagy éppen ellenkezőleg, átkot idéznek
valaki fejére. Ezek gyakran nem többek babonánál, és semmi tényleges hatásuk nincs; azonban előfordul az is,
hogy a ráolvasás vagy taglejtés valóban mágikus hatalommal bír. Ezeket nemzedékek adták már át utódaiknak,
s hatásmechanizmusaikról semmit sem tudnak - és nem is akarnak tudni. Számukra bőven elegendő a hatás
maga...
Azoknak a javasoknak, akik képesek mágiát használni, 1-6 Mp-juk van, ami tapasztalatuktól és eredendő
mágikus potenciáljuktól függ. Nagyon kevesen használják a Hatalom Italát - bár a legtöbbjük ismeri -, mert
szervezetük ritkán képes egynél többet naponta elviselni; de, minthogy egész napjukat füveik között, azok illatát
belélegezve töltik - 4+K3 nap alatt Mp-jaik automatikusan feltöltődnek.
Azt, hogy melyik varázslatot ismerik, és melyiket nem, függ a mágikus potenciáljuktól (Mp-ok száma),
erkölcsi beállítottságuktól (egy gyógyító csak hírből ismerheti pl. a Szerelem elorzását), valamint oktatójuk
tudásától. Más szavakkal, a KM dönti el...
A javas NJK-kaszt. Tagjai nem kalandoznak, de a kalandozok gyakorta kényszerülnek igénybe venni
segítségüket. Akár így, akar úgy...
Felhasznált irodalom Schram Ferenc: Magyarországi boszorkányperek, 1529-1768 I-III. Bp. 1970-1982.
Búbajosok, ördöngősök, boszorkányok Heves és Külső-Szolnok vármegyékben. Összeállította: Sugár
István. Bp. 1987.
Magyar Néprajz III. kötet Bp. 1990. Néphit 499-741 p.

A JAVASASSZONYOK ÉS FÜVESEMBEREK MÁGIÁJA
(Ez is elkészült... meg a varázslatok.... köszönettel kell adóznom a Quiron-tenger környékének rettegett hírű
boszorkányának, aki átnézte, és javításokat, kiegészítéseket javasolt... s aki másodállásban magyar-néprajzantropólogus szakos egyetemista... meg hát az unokatestvérem...)
Ez a mágia a Tapasztalati mágiák közé sorolható. Még a bárdok, a boszorkányok vagy a boszorkánymesterek
mágiájánál is homályosabb, érthetetlenebb alapokon nyugszik. E mágia ismerői csak a varázsjeleket, énekeket,
verseket tudják tanítványainak átadni - azok pontos mibenlétéről semmit sem tudnak. S bár a gyógynövényeket
jól ismerik, nem egy varázslatnál ők sem tudják, miért pont ezek az összetevők szükségesek a mágia sikeréhez...
Általánosan jellemző, hogy minden varázslat E-je 1, és további Mp-ok befektetésével sem növelhető. Azonkívül
– a mágia gyengeségéből adódóan - nem 1k10, hanem csupán 1k5 az, amennyi hozzájárul a mágia erősségéhez.
Így az erős lélek képes teljességgel dacolni ezen mágiákkal szemben.
Különös dolog, hogy az, aki a varázslatot létrehozta, igen gyakran képes a varázslat hatását könnyedén meg is
szüntetni. E mögött az áll, hogy a rontás (az áldozat megkötése) valamilyen úton-módon meg is szüntethető
(oldás); és általában az oldásra az képes, aki a megkötést végezte.
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A Jelmágia egy vagy egynéhány mágikus tartalmú jel, ábra, rúna levegőbe vagy szilárd felületre történő
rajzolásából áll. Távoli kapcsolatban állnak ugyan a valódi rúnákkal, de ezt csak a beavatottak ismerhetik fel - s
alkalmazóik nem tartoznak közéjük. Hosszú gyakorlással fejlesztik tökélyre az általuk ismert egy-két jel vagy
jelsor felrajzolását, nem tudva semmit sem arról, miféle erőket idéznek meg valójában.
A Ráolvasás mágikus tartalmú versek kántálásából, dalok énekléséből áll. Ezek szövege gyakran homályos,
érthetetlen, vagy több esetben elmondójuk számára ismeretlen nyelven íródtak, de a lényeg a helyes
elmondáson, s nem az értelmezésen van. A hangok tiszta ejtése, a megfelelő hangsúly alkalmazása szükséges,
ennek hiányában a varázslat nem jön létre. Ezenkívül gyakori, hogy a hatás eléréséhez bizonyos gyógyhatású
növényekre, és azok helyes alkalmazására is szükség van.
A Rituálé a Jelmágia és a Ráolvasás keveréke, némi tánccal fűszerezve. Az ilyen varázslat létrehozása annyira
bonyolult és hosszadalmas, hogy a siker gyakorta elmarad - egy-egy elrontott lépés, rosszul ejtett hang órák
munkáját teheti semmissé...
A Szemmelverésnél elég rövid ideig figyelni az áldozatot. Amennyiben az eltűnik az alkalmazó szeme elől akinek végig egy helyben kell állnia -, a varázslat csődöt mond. Amennyiben az áldozat végig szembenéz az
alkalmazóval, a varázslat mindenképp sikeres. (Figyelem! A Pszi-pajzsok ebben az esetben is védenek, csak az
Erősség lesz akkora, hogy a TME önmagában nem elég!)
Bár számos italt főznek ezek az emberek – főként gyógyitalokat, de például mérgeket is - ezek sosem mágikusak,
hatásukat csupán a megfelelő növényeknek, esetleg más adalékoknak köszönhetik. Bar ezek elkészítéséhez is
jónéhány vers, ének és mondóka tartozik, ezek valójában nem hordoznak mágikus tartalmat. Ennek ellenére
majd minden betegségre tudnak valóban hatásos gyógyszereket, italokat, kenőcsöket készíteni, miként a sebekre
is, sőt, gyakorta az ismertebb, természetes alapú mérgek ellenszereit is képesek kikeverni.
Az egyetlen kivétel a Szerelmi bajital, ami tényleg mágikus hatású. Részben a Szimpatikus, részben az Asztrális
mágián alapszik, valamint számos ritka és különös összetevő megfelelő hozzáadásán. Bár a kész ital legtöbbször
hatástalan, nem szabad elfeledni azt a pszichikai hatást sem, amit az ital megvásárlójára tesz...
Íme, a javasasszonyok varázslatai: (főként lebutított pap/boszorkány/boszorkánymesteri varázslatok, de
vannak "saját" ötletek is – akarom mondani, nem a M.A.G.U.S.-ból loptam őket, hanem pl. Mo.-i
boszorkányperek; Magyar Néprajz VII.kötet; XII.táblás törvény... Ez sikerült...)
ÁLDÁS
Típus: Jelmágia
Mana-pont: 1
Erősség: 1
Mágiaellenállás: spec.

A varázslás ideje: 1 perc
Időtartam: 2k3 hét
Hatótáv: 1 élőlény

Az alkalmazó - istenéhez intézett fohászkodás közben - tiszta forrásvízbe mártott nyírfaággal védő rúnát rajzol
egy élőlényre, amelynek hatására az adott élőlény védelme (Asztrális es Mentális) 1k5-tel, betegségekkel
szembeni ellenálló képessége pedig 1-gyel nő. A hatás nem jön létre, ha az adott élőlény jelleme az istennel
ellentétes; ha tudatával ellenszegül a varázslatnak; valamint ha valamiféle - nem védő jellegű - mágia hatása
alatt áll.
ÁLOM
Típus: Ráolvasás
Mana-pont: 4
Erősség: 1

A varázslás ideje: 15 perc
Időtartam: 6+k3 óra
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Hatótáv: 1 személy

A ráolvasást főkent betegség esetén alkalmazzák. Az alkalmazó a beteg ágya mellett negyed órán át mágikus
hatalmú dalokkal és versekkel nyugtató, pihentető álomba ringatja a beteget. Mindeközben altató és nyugtató
hatású füveket éget az ágy négy sarkánál. Akkor szokták alkalmazni, amikor a betegség természete - pl. láz akadályozza a pihentető, gyógyító álom eljöttét. Ha létrejön, hatóideje alatt az áldozat nyugodtan alszik (bár
ettől még meg is halhat), és - betegségéhez mérten - pihenten, frissen ébred.
ÁTOK I.
Típus: Jelmágia
Mana-pont: 4
Erősség: 1
Mágiaellenállás: Asztrális

A varázslás ideje: 1 kör
Időtartam: 1k6 nap
Hatótáv: 10 m sugarú kör

Az alkalmazó mágikus tartalmú jeleket ró a levegőbe és egy csomót köt valamely zsinegre, minek hatására a
kiszemelt személy átkozottá válik. Ez annyit jelent, hogy cselekedeteinek jó része sikertelen, vagy akár káros
lesz: ha valamit meg akar fogni, leveri azt; ha rágyújtana, megégeti az ujjat stb. Komoly károkat ugyan ritkán
okoz a varázslat, de így is avatott használó kezében rendkívül erős fegyver.
A jelek visszafele történő rajzolásával, valamint a csomó kioldásával az a személy, aki magát az átkot is okozta legyen bármilyen messze áldozatától -, az átok hatását bármikor megszüntetheti.
ÁTOK II.
Típus: Ráolvasás
Mana-pont: 2
Erősség: 1
Mágiaellenállás: Asztrális

A varázslás ideje: 15 perc
Időtartam: 1k6 nap
Hatótáv: 1 állat

Ezt a fajta ráolvasást az állat mellett kell végezni, és a végén a kék hold fényénél szedett fehérhátú fűvel
megérinteni. Ennek hatására az adott állat képtelenné válik feladatának ellátására. Pl. a tehenek nem adnak tejet,
a lovak nem tűrnek senkit meg a hátukon, az ökrök nem húznak, a házőrző ebek nem törődnek senkivel, a
tyúkok nem tojnak, a hím állatok képtelenek utódnemzésre és így tovább.
Amennyiben az alkalmazó ugyanezzel a fűvel újfent megérinti az állatot, az átok azonnal megszűnik.
ÁTOKFEJTÉS
Típus: Ráolvasás
Mana-pont: 1
Erősség: 1
Mágiaellenállás: -

A varázslás ideje: 1 perc
Időtartam: egyszeri
Hatótáv: 1 élőlény

Ez a ráolvasás felfedi, ha egy emberen vagy állaton átok van. Ehhez 1 percen át a gyanúba vett élőlény mellett
kell kántálni, majd a végén megérinteni. Ekkor az alkalmazó tudomására jut az átok természete. Ez az átokfejtés
csak más javasasszonyok és füvesemberek átkait fedi fel, papok, boszorkányok és boszorkánymesterek átkait
egyáltalán nem - viszont azok átokfejtése felfedi a javasasszonyok és füvesemberek átkait.
Amennyiben a rontó személyre is kíváncsiak, azt is meg lehet tudni.
Ha az átok emberre hatott (Átok I.), rostaforgatással lehet felismerni a rontó személyt. Egy szita vagy rosta
kávájába x alakban két kést szúrnak, ezeket fogja az átokfejtő két-két ujjal. A rosta aljába egy rézpénzt kell
helyezni. Az átokfejtő újabb 1 perces mondókát mond el (szinten 1 Mp-ért), aminek a végén kimondja egy
gyanúsított nevét. Ha a név valóban a rontást végzőé, a rosta körbefordul.
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Ha az átok állatra hatott (Átok II.), nyírfaággal kell megverni, megfelelő ráolvasás kíséretében (szintén 1 Mp-ba
kerül). A fájdalmat nem az állat, hanem a rontó fogja érezni. Utána a jajgatásról, a sebhelyekről már
megismerhető a rontó kiléte.
Szemmelverés esetén fűzfát kell égetni, a megfelelő ráolvasás kíséretében (1 Mp). A fűzfa füstje a szemmelverőt
odakényszeríti az égetés helyéhez.
ÁTOKŰZÉS
Típus: Ráolvasás
Mana-pont: 6
Erősség: 1
Mágiaellenállás: -

A varázslás ideje: 5 perc
Időtartam: végleges
Hatótáv: 1 élőlény

Ez a ráolvasás az egyik módja más javasasszonyok és füvesemberek átkainak eltávolítására. Nem szokták
alkalmazni, hiszen ekkora hatalommal csak nagyon ritkán rendelkeznek a javasasszonyok és füvesemeberek.
Leginkább akkor használják, ha a rontó elmenekült a környékről, így nem vonathatják vele vissza az átkot.
Az átok áldozata mellett kell öt percen át kántálni. Ezután embereknél gatyamadzagra kell egy bizonyos fajta
csomót kötni, és egy hirtelen rántással kioldani; állatoknál a vörös hold fényénél szedett fehérhátú fűvel kell
megérinteni az állatot, majd a füvet tűzbe vetni; szemmelverésnél forrásvízbe nyírfaforgácsot szórnak, és ezzel
kell megmosni az áldozat szemét. Ez a varázslat természetesen nem alkalmas papok, boszorkányok és
boszorkánymesterek átkainak elűzésére - viszont azok átokűzései hatnak a javasasszonyok és füvesemberek
átkaira is.
A másik módszer az átok elűzésére, hogy felkeresik azt, aki az átkot áldozatara kimondta, és valahogy ígéretekkel, pénzzel, fenyegetéssel - rábírják, hogy vonja vissza.
BÁJOLÁS
Típus: Ráolvasás
Mana-pont: 3
Erősség: 1
Mágiaellenállás: Mentális

A varázslás ideje: 15 perc
Időtartam: 1k3 óra
Hatótáv: 1 állat

A ráolvasással az alkalmazó bármilyen állatot kezessé, szelíddé tehet. Ez a könnyű fejésen át a feldühödött bika
lecsillapításáig, más lovának elhajtásától házőrző eb kiiktatásáig sok mindenre jó lehet. Hátránya a ráolvasás
hosszú időtartama, melynek az állat közelében – attól legfeljebb 1-2 méterre - kell megtörténnie. A hatóidő alatt
az állat semmiképpen nem támad az alkalmazóra, annak parancsait - ha azokat képes megérteni - teljesíti.
Aki a varázslatot elmondta, bárhol tartózkodik is, egyetlen rövid versikével (5 szegmens) feloldhatja az állatot a
varázslat hatása alól.
BETEGSÉG AZONOSÍTÁSA
Típus: Ráolvasás
Mana-pont: 4
Erősség: 1
Mágiaellenállás: -

A varázslás ideje: 1 perc
Időtartam: végleges
Hatótáv: 1 élőlény

Ezzel a varázslattal az alkalmazónak lehetősége nyílik minden fontos információt megtudni egy betegségről. Az
alkalmazónak 1 percen át a beteg mellett kell kántálnia, majd megérintenie. A varázslat megidézése után ismerni
fogja a lefolyás súlyosságát, a betegség pontos hatásait, terjedésének körülményeit. A gyógyítás módjáról
természetesen csak akkor lesznek elképzelései, ha ismeri a betegség lehetséges ellenszereit. A varázslat csak
természetes betegségek esetén hatásos, például a boszorkánymesterek rontásai eseten nem.
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ESŐ
Típus: Rituálé
Mana-pont: 6
Erősség: 1
Mágiaellenállás: -

A varázslás ideje: 3 óra
Időtartam: 1k3-szor 10 perc
Hatótáv: 10 m sugarú kör

Az alkalmazónak három órán át kell kántálni, táncolnia és bizonyos füveket égetnie a szabadban. A harmadik
óra végén elered az eső, és esik, amíg az időtartam le nem jár. Az eső erősen helyi - csak az alkalmazó körülötti
10 méter sugarú körben hull. Persze, ez sem kevés, ha aszály van, és veszélybe kerül a kert a gyógyfüvekkel.
Nagy hátránya, hogy a varázslat 60%-ban csődöt mond...
FEJÉS
Típus: Ráolvasás
Mana-pont: 2
Erősség: 1
Mágiaellenállás: -

A varázslás ideje: a fejés ideje
Időtartam: a fejés ideje
Hatótáv: 1 állat

Az alkalmazó valamely állat - tehén, kecske, stb. - fejése közben bizonyos mondókákat és verseket kántál. Ennek
hatására az állat kétszer annyi tejet ad, mint ahogy azt a varázslat nélkül tenné. Amennyiben egy másik,
ugyanilyen állat a boszorkány átka alatt áll, a tejhozam a négyszeresére nő.
(Több ilyen állat esetén minden állat ugyanennyivel növeli a fejhető tej mennyiségét).
FÉLELEM
Típus: Jelmágia
Mana-pont: 3
Erősség: 1
Mágiaellenállás: Asztrális

A varázslás ideje: 1 kör
Időtartam: 10 perc
Hatótáv: 10 m sugarú kör

Ha az alkalmazó a megfelelő jeleket rója a levegőbe, egy általa kiszemelt, a hatóterületen tartózkodó személy
félni kezd az alkalmazó haragjától. Bár a hatóidő rövid, többszöri alkalmazása megakadályozhatja, hogy az
áldozat az alkalmazó ellenében beszéljen vagy cselekedjen; sőt, akár arra is kényszerítheti, hogy elköltözzön...
GYÓGYÍTÁS
Típus: Ráolvasás
Mana-pont: 1
Erősség: 1
Mágiaellenállás: Mentális

A varázslás ideje: 15 perc
Időtartam: 2k6 óra
Hatótáv: 1 élőlény

A ráolvasás kiegészíti a hagyományos gyógyítást – a gyógyfüvek erejét növeli meg, így gyorsítva a gyógyulás
folyamatát. A szokásos versek es dalok mellett a beteg testrész, seb porrá tört es vízben feloldott kékkővel
történő kenegetése is szükséges. Amennyiben a hatás létrejön, a gyógyulási idő - amelyet a sebkötözés és a
gyógyfüvek már lecsökkentettek - még tovább csökken (azaz eggyel nagyobb szorzóval számolandó a
gyógyulás sebessége).
KERESÉS
Típus: Ráolvasás
Mana-pont: 1

A varázslás ideje: 1 perc
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Időtartam: azonnali
Hatótáv: 1 km sugarú kör

Ezzel a varázslattal elveszett vagy ellopott – azaz eltűnt - tárgyakat és állatokat lehet megkeresni. A varázslathoz
egy rosta szükséges, melyet a földre dobnak. Amely irányba a rosta elgurul, arra található a keresett tárgy vagy
állat. A varázslat emberre nem hat.
Minden újabb Mp 1 km-rel növeli a kör hatósugarát.
KIÉNEKLÉS
Típus: Rituálé
Mana-pont: 3
Erősség: 1
Mágiaellenállás: -

A varázslás ideje: 30 perc
Időtartam: egyszeri
Hatótáv: lásd a leírásban

Ezt a rituálét - tehát táncot, ráolvasást, és jelek levegőbe rajzolását két, szomszédos földdarab körül kell végezni,
és így az egyik föld termőereje átköltözik a másikba.
Vagyis, amikor beérik a vetemény, az egyik földdarabon nagyon gyenge lesz a termés, míg a másikon
kiemelkedően jó.
A varázslat nem működik, ha a valamelyik földdarab meg van áldva (Kis Arkánum Litániái - Szertartás). A
földdarabok nagysága külön-külön nem haladhatja megy az egy hektárt.
Újbóli, fordított irányú Kiéneklés helyreállítja az eredeti állapotot.
A Kiéneklés csak bizonyos időintervallumban lehet hatásos: ez az aratás befejezésétől a vetés utáni 1 hónapig
tart.
KÍN
Típus: Ráolvasás
Mana-pont: 4
Erősség: 1
Mágiaellenállás: Mentális

A varázslás ideje: 15 perc
Időtartam: 1 hét
Hatótáv: 20 méter sugarú kör

A ráolvasást a leendő áldozattól maximum 20 méter távolságban kell végezni. Az áldozat periodikusan erős
fájdalmakat érez - azaz a varázslat létrejötte után minden 6.-ik órában 1k3 Fp-t veszít. Ez a mennyiség a
varázslat ideje alatt nem gyógyul. Az áldozat Fp-i 1 alá sosem mehetnek. A sikeres varázslathoz szükség van a
Fizikai test egy darabjára is. Ha az alkalmazó ezt tűzbe veti, megszünteti a hatást.
Nagy hátránya a varázslatnak, hogy ezt a periodikus kínrohamot mindenütt boszorkánykórnak nevezik, és az
áldozat rokonsága ilyenkor mindent megtesz a kín okozójának megtalálására. És isten irgalmazzon akkor, ha
rálelnek...
NYÁJRIASZTÁS
Típus: Ráolvasás
Mana-pont: 5
Erősség: 1
Mágiaellenállás: Asztrális

A varázslás ideje: 20 perc
Időtartam: 1k6 nap
Hatótáv: 1 csoport állat

Az alkalmazó 20 percen át ráolvasásokat kántál egy olyan helyen, ahonnan rálát a szétzavarni vágyott nyájra,
csordára, ménesre, kondára stb. (az nem kell, hogy őt is lássák!). A ráolvasás végén egy, a megriasztandó
állatokkal megegyező fajtájú állat koponyáját kell égetni. Ennek hatására az állatokon páni félelem vesz erőt, és a
szélrózsa minden irányába szétszaladnak (az alkalmazó felé nem). A szélirány, vagy szél megléte nem számit.
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Az állatok 1k6 napig menekülnek, csak rövid pihenők illetve táplálkozás céljából állnak meg. Az a hatóidő
minden egyes állatnál külön dobandó, melynek leteltével a varázslat hatása megszűnik.
SZEMMELVERÉS
Mana-pont: 5
A varázslás ideje: 2 kör
Erősség: 1
Időtartam: 1 nap
Mágiaellenállás: Aszt.-Ment. Hatótáv: 5 méter
Az alkalmazó pillantásával mintegy megátkozza áldozatát. A hatás 1 óra múlva jelentkezik, igen súlyos
fajdalommal jár. Az áldozat 1k3 Ép-t, és ennek megfelelő Fp-t veszít (de Ép-i nem csökkenhetnek 1 alá). Az
időtartam letelte után Ép-it és Fp-it azonnal visszanyeri az áldozat.
Az alkalmazó bármikor megszűntetheti a varázslat hatását egy rövid, 5 szegmensses mondóka elmormolásával
(Mp befektetése nélkül).
SZERELEM ITALA
Típus: Bájital
Mana-pont: 6
Erősség: 1
Mágiaellenállás: Asztrális

A varázslás ideje: 5 óra
Időtartam: k6+3 nap
Hatótáv: 1 személy

Ez az ital szerelmet kelthet valakiben. Hosszú, fáradságos és bonyolult az elkészítési procedúra, amihez a
ráolvasásokon és bizonyos füveken kívül (pl. zsálya, kankalin, bagzófű, stb.) szükséges azon személy fizikai
testének egy része is, akibe az áldozat majd beleszeret. A hatás ugyan sosem tart tovább egy hétnél, de hát egy
hétig annyi minden történhet! A bonyolult - és ezért könnyen elvethető - elkészítési procedúrának köszönhetően
az kész ital 70%-ban eleve hatástalan...
A mágia nemcsak italban, hanem ételben is használatos...
SZERELEM ELORZÁSA
Típus: Ráolvasás
Mana-pont: 5
Erősség: 1
Mágiaellenállás: Asztrális

A varázslás ideje: 15 perc
Időtartam: 1k3 nap
Hatótáv: 20 méter sugarú kör

Ezt a ráolvasást egy - az alkalmazótól max.20 méterre tartózkodó - személyre kell mondani. A ráolvasás hatására
az áldozat elveszíti érdeklődését szerelmének tárgya iránt, s ezt csak az időtartam leteltével nyeri vissza...
Sajnos, ennek a varázslatnak az elmulasztása nem ismeretes...
TŰZGYÚJTÁS
Típus: Jelmágia
Mana-pont: 3
Erősség: 1
Mágiaellenállás: -

A varázslás ideje: 1 szegmens
Időtartam: egyszeri
Hatótáv: 2 méter sugarú kör

Igen látványos varázslat, az alkalmazó egyetlen mozdulatára a teste körüli 2 méter sugarú körben minden
gyertya, mécses és lámpás meggyullad. Az Időtartam lejártával a világítóeszközök persze nem alszanak el.
VISZÁLY
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A varázslás ideje: 2x15 perc
Időtartam: 1k5 óra
Hatótáv: 20 méter sugarú kör

Az alkalmazó mindkét személyre külön-külön ráolvassa a megfelelő igéket, aminek hatására a két személy 1k5
órán át ellenségesen viselkedik egymással. Ez néha harcba is torkollik, de általában megmaradnak a
szóváltásnál. Nagy előnye, hogy az időtartam lejárta után is folytatódhat a viszály - hiszen a tüske mindkét fel
lelkében megmarad....
A varázslatot egy rövid, 1 perces versike elmormolásával alkalmazója bármikor, bárhol megszüntetheti…
Bene Valete!
Thaur R'Draugh
(a cikket és cikkeket a Kalandozok.hu őrizte meg az eredeti állapotában, szövegét pedig Magyar Gergely gondozta)
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