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Глава 1

Тук ще откриете:

0. Какво включва тази книга?

• Базово игрово знание за магията в The Fog LARP (in-game lore). То ще ви позволи да развивате игровия свят по
консистентен начин. Това знание не е изчерпателно. Много повече ще научите от персонажи по време на игра,
основно в Магьосническата академия.
• Основното за Магьосническата академия като фракция в света на The Fog LARP.
• Правилата за използване на магия в играта и за участие в играта като магьосник.
• Пълен списък на магиите в The Fog LARP.

1. Магията в света на The Fog LARP
Във вселената на The Fog LARP световете са възникнали в резултат на сблъсък между реда и хаоса. Всички те включват
частици ред и хаос в различно съотношение (вж. повече в Книга за света). Светът, в който се развива играта, е
единственият, в който частиците ред и хаос били съвършено поравно.
Този абсолютен баланс, обаче, пречел на света да се развива. Затова богът на Промяната Брейта привнесъл в него
допълнителна хаотична енергия, чрез която да могат да се правят промени в текущото състояние на нещата.
Тази енергия станала известна като магия. Разбирането тук е, че редът е сила на стабилност и респективно на застой,
а хаосът е креативна сила, която води до развитие чрез промяна.

Магията представлява енергия, чрез която могат да се правят Промени в състоянието и хода на нещата.

Всички съзнателни същества имат вроден достъп до магическата енергия, но само магьосниците могат да
я използват, за да правят Промени („да правят магии“), защото са обучени.

Магическите създания, които са възникнали от самата магия, имат не само вроден достъп до магическата
енергия, но и вродено умение да правят магии – независимо дали са съзнателни (всички митологични
създания, които общуват), или несъзнателни (магически животни, растения и др. под.)
Съществуването на магия и на магьосници е факт, който е широко познат на населението. В този смисъл тя не е нещо,
което предизвиква смайване и почуда.
В същото време обаче, тъй като придобиването на съответните умения отнема много време и усилия, магьосниците
сред населението са относително малко и почти всички са членове на обществения елит.
Паралелно с това съществува и знанието, че в историята е имало катаклизъм, причинен от прекомерно и непредпазливо
използване на магия.
Във връзка с тези два фактора, използването на магия за битови цели би било също толкова нереалистично, колкото
за нас да си инсталираме ядрен реактор в апартамент, за да захраним електрическите си уреди.
Масовото население не се вълнува твърде много от магьосниците и те не са част от ежедневния му живот. Когато
обикновеният човек все пак се сблъска с магьосници, съществуват две основни нагласи – уважение, съчетано с
боязън, или страх, съчетан с омраза.
По-високопоставените, пряко общуващи с магьосници хора, по-рядко се страхуват от магията и много от тях често се
опитват да използват магьосниците и техните умения за постигането на различни военни и политически цели.
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Магията е позната, но не се използва за дреболии в ежедневието. Магьосниците са учени и заможни
хора, част от по-високопоставените среди в обществото.
В зависимост от това във или чрез кой от съставляващите света елементи се търси Промяна, магическото изкуство е
разделено в шест направления – четирите природни елемента: вода, въздух, земя и огън, и двата „духовни“ елемента
– живот и смърт.

Направления на магията са Вода, Въздух, Земя, Огън, Живот и Смърт.
Използването на различните елементи предполага различен афинитет (нагласа). При боравене с даден елемент
съответният афинитет на магьосника се затвърждава и характеристиките, които са предразположили магьосника, се
засилват.
Поради това, веднъж започнали с един елемент, магьосниците повече не могат да работят с други.

Магьосниците могат да правят магия само от един елемент, който след това вече не може да бъде сменян.
Заложената във всяко същество способност да достъпва магическа енергия се нарича „искра“.
Още от самото начало тази способност не е била еднакво силна при всички, а впоследствие и с поколенията при едни
допълнително е отслабвала, а при други се е засилвала.
Така говорим за „силна“ или „слаба искра“ при различните съзнателни същества.

Магическа „искра“ е способността за достъпване до магическата енергия.
„Силата“ на искрата не е неизменна. Възможно е последващо повлияване на способността за достъпване на енергия
за промяна посредством нагласа на ума и съзнанието. Така искрата може да се „засили“ или „отслабне“.
Това може да стане както чрез съзнателно полагане на усилия в едната или другата посока, така и без да искаме –
например като резултат от силен шок.
Може да стане по собствено желание, но може и да ни бъде въздействано, за да се случи. Последното е своеобразно
психическо насилие. Екстремно въздействие в посока намаляване на силата може да доведе до ефективна
неспособност да се достъпва магическата енергия, наричано още „счупване на искрата“.
За да направи магия, всеки магьосник първо изтегля енергия от елемента и го филтрира през искрата си. След това
оформя в съзнанието си ясна представа за ефекта от магията и я задава като цел на филтрираната енергия, за да
може тя да предизвика желаната промяна. Най-сетне, прочита и изрича формула, с което стабилизира и насочва
филтрираната енергия.
Ако магьосникът изпълни всички стъпки правилно, магията има ефект. Ако някъде има колебания или неточности,
магията може да доведе до нежелан ефект, или пък изобщо да не се получи.
Как се „прави магия“?
Измагьосването включва:
1. Енергия от един вид елемент,
2. Насочена воля,
3. Заклинание (формула), служещо за фокусиране и оформяне.
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Заклинанието (формулата) е текст, който трябва да бъде прочетен, тъй като представлява вербалнографичен фокус за стабилизиране и насочване на енергията. По-напредналите магьосници изучават
специфични рунически символи, които могат да заместят текста.
Правенето на магия е много изискващ процес, който предполага силна и непрекъсната концентрация.
Дори елементарната ориентация в пространството, необходима на човек, за да ходи, би попречила на
поддържането на тази концентрация. Затова при правене на магии магьосниците стоят неподвижно и
лесно могат да бъдат прекъснати.
Поради причини, които все още не са достатъчно изследвани, металът пречи на насочването на
магическата енергия. Затова никой магьосник, който има по себе си или държи нещо повече от метални
копчета, катарами или др. под. дребни предмети, не може успешно да направи магия.
Създаването на формули също не е лесен процес. Само отделни могъщи и близки до своя елемент магьосници успяват
да създадат формула. До момента са създадени по 9 формули за всеки елемент.

За всеки елемент – вода, въздух, земя, огън, живот, смърт, има по 9 магии.
За да използват двете най-силни формули на своя елемент, магьосниците имат нужда от допълнителна помощ за своя
фокус под формата на т.нар. „печат“.
Без него нито един магьосник не би могъл да направи тези магии. В момента монопол върху печатите се държи от
Магистрите в Магьосническата академия.
Правенето на магия изтощава магьосника. Затова магьосниците могат да правят всяка магия по веднъж,
два или три пъти на ден.
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2. Магьосническата академия

В света на The Fog Магьосническата академия е „международно“ училище за магьосници и политически
неутрална институция с водеща роля по всички свързани с магия въпроси.
История на Магьосническата академия
Исторически, Магьосническата академия (МА) е основана от Император Ярн преди около 2000 години. Тя била само
едно от много учебни заведения в империята, но единственото, в което се преподавала магия.
С времето броят на учениците се увеличавал, откривали се нови клонове и се увеличавала бюрокрацията. За
преподаване на всеки от елементите се открил отделен факултет – общо шест на брой.
МА придобила изключително силно влияние, което в комбинация със самата мощ на магьосниците да правят неща,
които другите хора не могат, довело до утвърждаване на академията едва ли не като държава в държавата. Това
притеснило императора и довело до създаването на Ордена на Седмия път.
С разпадането на Империята започнал периодът на Магьосническите войни (992-1098 г.). По същество те били войни за
имперското наследство, но се водели предимно от магьосници, проформа обединени в две идеологически фракции.
Едната фракция искала установяване на пълно господство на магьосниците в целия свят, а другата била демократична,
и смятала, че магията трябва да се използва за общото благо. Формално МА не участвала във войната като страна.
В края на Магьосническите войни използването на магия ескалирало и довело до т.нар. Катаклизъм (1098 г.), който
причинил огромен брой жертви, тежки икономически и социални последици на територията на цялата бивша империя,
както и до временно „изчезване“ на магията – магьосниците нямали достъп до необходимата им енергия.
Освен всичко друго Катаклизмът довел и до появата на Мъглата – явлението, което до ден днешен затруднява
придвижването на големи групи хора и потиска достъпа на немагически същества до магическата енергия.
Формално МА не е била закривана, но дейността ѝ по време на войните и в годините след това е почти несъществуваща.
Различни опити за възстановяване на преподавателска дейност в областта на магията се регистрират на много места
и много пъти след 1600 г.
В съвременния си вид МА започва съществуването си след 2010 г., първоначално спорадично, а впоследствие все
по-организирано, за да се превърне в структурата, която познаваме днес.
С какво се занимава Академията:
• Обучава магьосници чрез лекции и упражнения;
• Прави свързани с магията изследвания;
• Помага за справянето с различни митични, магически и други необичайни заплахи;
• Провежда експедиции за откриване на бъдещи магьосници и издирване на магьоснически и
други исторически документи и артефакти;
• Поддържа библиотека.
Структура на Академията:
• Шест Школи: на Водата, Огъня, Въздуха, Земята, Живота и Смъртта.
• Всяка Школа се ръководи от Магистър, избиран от членовете на Школата (това са всички
магьосници, които се обучават или преподават в нея).
• Академията като цяло се ръководи от Ректор, който се избира от Магистрите.
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Магьоснически степени
• Ученици: изучават Основи на Магията; владеят до седем от известните девет магии на Школата
си; могат да правят магия единствено четейки съответните заклинания от книги или свитъци.
• Адепти: познават всички девет магии от Школата си и получават Печат, който им позволява да ги
използват. Все още се нуждаят от носител, на който са изписани заклинанията. Могат да започнат да
учат магически символи.
• Магуси: напреднали адепти, които са задълбочили знанията си и са започнали да изучават
руническо измагьосване на магии. Все още се нуждаят от носител, на който да са изписани руните на
заклинанията. Могат да започнат да учат изписване на магически символи във въздуха.
• Саванти: магьосници с напълно усъвършенствани умения, които могат да правят магия чрез
жестове.
Кои са магьосниците „ренегати“?
• Магьосници, които по различни причини са избрали да не се обвързват с МА.
• Най-често са самоуки или някой техен познат магьосник им е преподал някои от магиите на
Елемента. Почти винаги такива са селските лечители, жреци, „мъдри“ и т.н., които избират и обучават
свои наследници на същите умения, които и те притежават.
• Не могат да правят последните две магии, понеже нямат достъп до магьоснически печат.
• При правене на магия за тях важат правилата за магьосници от ранга на „ученици“ от Академията.
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3. Правила за използване на магия в играта и за участие в играта като
магьосник
3.1. Използване на магия
Магията в The Fog LARP е мета умение. За използването му се прилагат вербални мета маркери – ключови
думи или по-дълги инструкции, които позволяват на останалите играчи да разберат, че е направена магия
и какъв е нейният ефект. Задължение на всеки играч – магьосник, е да направи така, че за останалите да
е ясно какво трябва да отиграят.
Всички магии в The Fog LARP са придружени от някакъв вид докосване – с ръка, жезъл или оръжие. Не
съществуват магии от разстояние или магии с проектили.

Независимо дали са част от Академията или са Ренегати, играчите магьосници могат да правят магии само
от една Школа.
Докато правят магия, играчите-магьосници:
• Не могат да имат по себе си никаква метална броня или да държат оръжие за „металната“ му част
(вкл. дръжка на меч).
• Трябва да застанат на едно място – не могат да ходят или тичат.
• В зависимост от ранга си, трябва да имат книга или свитък, от която да прочетат заклинанието/
руната, или да изпълнят съответната поредица от жестове.
Всяко заклинание може да бъде прекъснато чрез:
• Удар с оръжие, стрела или ръка;
• Разсейване, така че да спре изричането на заклинанието;
• Ефекта на Ордена на Седмия път, наречен „Прекъсване“.
Във всеки от тези случаи правенето на магията трябва да бъде започнато отначало. Магията НЕ се счита
за загубена като бройка за правене за деня.
Всяка магия в The Fog LARP може да се прави по веднъж, два или три пъти на ден. Магиите се обновяват
в 10.00 ч. сутринта на всеки игрови ден.
Играчите-магьосници, които играят с Академията, и имат ранг по-висок от ученик, получават печата си
преди началото на играта на чек-ин.
„Печатът“ представлява карта със символ, което има характер на куест предмет – артефакт (вж. Наръчника
на играча), т.е. съществува като предмет ингейм и може да бъде отнеман и скрит, но не и да бъде омагьосан
или унищожен.
Магьосник, който е загубил печата си, не може да прави последните две магии от своята Школа, докато не
получи нов печат, което става единствено в игра (ингейм) от съответния Магистър.
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Магически ефекти
• Магиите причиняват магически ефекти (напр. замразяване). Те не причиняват щета под формата
на точки, но някои от тях могат да водят до раняване, тежко раняване или смърт.
• Съществуват ефекти, които по същество не са магически, въпреки че са предизвикани от магия –
нокаут, раняване, смърт, лекуване, съживяване. Те не могат да бъдат премахнати от механики, които
премахват магия.
• Всеки магьосник може да прекрати магически ефект, приложен от него самия. Това умение е
„безплатно“.
• Всички магически ефекти продължават да са активни след смъртта на магьосника, който ги е
причинил, освен ако в описанието на магията изрично не е казано друго.
• Магически ефекти с едно и също име не могат да се наслагват (не стакват) – напр. две каменни
кожи, две ледени брони, ТЖ от поредни Лечения и т.н.

3.2. Как да участвам в играта като магьосник
• Независимо дали искате персонажът ви да е част от Академията или да е Ренегат, преди играта
трябва да се свържете с играча, който ще отговаря за съответната школа за тази игра, както следва:
Школа на Огъня, Школа на Земята, Школа на Въздуха – Мартин Марков „Арадия“; Школа на Водата
– Венцислав Видев „Фейз“; Школа на Живота – Елица Баховска „Ерина“; Школа на Смъртта – Андрей
Андреев „Орин“. Информация за контакт може да се получи в общностните канали на The Fog LARP
или посредством съобщение до Фейсбук страницата на the Fog LARP.
• Задача на този играч е да се увери, че вие познавате правилата и изискванията към играчите–
магьосници, но и да ви подпомогне в подготовката за игра като магьосник.
• Ако сте нов играч, задължително ще започнете с ранг на ученик (или като ренегат, като за
ренегатите завинаги важат правилата, които кажат за учениците от Академията). Ако играете с
Академията и станете редовен участник в The Fog LARP, би ви отнело около две игри да станете
адепт и след това още по една, за да стане съответно магус и савант. Всичко това в случай, че имате
съответната мотивация да продължите тази линия на персонажа ви.
Какво се очаква от мен като магьосник?
• Съвършено да познавате правилата за магия, магиите и ефектите поне на Школата, която сте
избрали;
• Да можете кратко и разбираемо да обяснявате тези ефекти на играчите, върху които ги прилагате;
• Да проявявате реален интерес към това персонажът ви да „изучава“ магия в игра. Не се толерира
желание за използване на мета ефекти с единствена мотивация придобиване на игрово предимство;
• Ако играете като магьосник от Академията, да сте готови да вложите няколко часа от игровото си
време за учебни занимания и дискусии с други магьосници;
• Към костюмите на играчи–магьосници има завишени очаквания. От Вас се очаква да вложите
повече старание във визията си.
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Глава 4
4. Пълен списък на магиите в The Fog LARP
4.1. Школа на Водата
Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Ледени игли
НЕ
Физически
3
Докосване с ръка или жезъл
1 минута прилагане на ефекта. 5 минути за ефекта “Замразяване”.
Сбирам магия, студ и мъгли, смърт и забрава – ледени игли!
“Замръзни!”
Омагьосаният е замразен за следващите 5 минути. Не може да се движи, бие, говори или
прави магии. Може да бъде убит или омагьосан, както обикновено. Докато магията е активна
(1 минута след изричане на заклинанието), ако магьосникът замрази някого с тази магия, той
може да го убие и да му извлече телесните течности. Ако го направи, си възстановява заряда
“Замразяване!” и може да замрази още някого. Този ефект може да бъде повторен неопределен
брой пъти в рамките на времетраенето на магията – 1 минута, а използването му не удължава
времетраенето на ефекта. Ефектът “Замразяване” е физически магически ефект и може да бъде
прекъснат от магьосника или посредством всеки друг ефект, който прекъсва физически ефекти

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Пълна дехидратация
НЕ
Непрекъсваем и физически
1
Докосване с ръка или жезъл
5 минути за активиране на магията
Glacies mumi factus est!
“Умри!”
Магьосникът извлича всичката вода от тялото на жертвата, което води до внезапна смърт на
омагьосания. С извлечената вода магьосникът може веднага да получи ефектите на Aqua Vitae
или Леден кинжал, без това да се води към цялостния им брой магии на ден.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Ледени пранги
НЕ
Физически
2
Докосване с ръка или жезъл
1 минута за активиране на магията. 5 минути ефект “Ледени пранги”
Ледовете призовавам и в пранги тебе оковавам!
N/A
Магьосникът създава ледени пранги, които плътно оковават китките и глезените на омагьосания
за следващите 5 минути. Докато магията е активна, прангите могат да бъдат командвани от
магьосника да се движат самостоятелно и принуждават омагьосания да се движи заедно с тях.
Без точни насоки прангите държат глезените на омагьосания вързани един за друг, а китките зад гърба. Магьосникът може да им дава точни команди относно кои движения да позволяват.
Омагьосаният се движи накъдето прангите го водят и няма сила, която може да надвие магията
- напр. ако приятели на омагьосания се опитват да го местят, те ще бъдат повлечени заедно с
омагьосания накъдето се движат прангите.
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Глава 4
Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Онемяване
НЕ
Ментален
3
Докосване с ръка или жезъл
1 минута за активиране на магията. 5 минути ефект “Онемяване”
Tu’ es mu’te!
“Онемей!”
Омагьосаният е ням и не може да говори в следващите 5 минути.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Aqua Vitae
НЕ
Физически и непрекъсваем
2
Персонална
5 минути
Salvaris me sorbere!
N/A
През следващите 5 минути, ако магът бъде ранен и пие глътка вода, бива моментално
излекуван. Вместо да използва стандартния ефект на тази магия, когато я каства, магът може
да си възстанови всички ТЗ на Ледената Броня (до максимум 3 ТЗ; една глътка вода/едно
възстановяване за периода на действие на магията).

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Бродене
НЕ
Физически
2
Персонална
5 минути
Vadum Nebula!
N/A
Магьосникът се превръща в бродеща мъгла, което му позволява да се движи невидим и
необезпокояван през следващите 5 минути. Той вижда и чува какво се случва около него, но
е невидим не може да бъде чут. Не може да взаимодейства с физически предмети или да
измагьосва магии, нито да бъде ранен от магия или атака. Когато времетраенето на магията
изтече или по някакъв начин магията бъде прекъсната, магьосникът е безпомощен (не може
да се движи, говори, бие, прави магии) за следващите 10 секунди, докато тялото му придобие
материална форма. През това време той е уязвим за атаки и магии. Играчът маркира тази магия
като активна, като държи ръка с книга или свитък над главата си.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Леден кинжал
НЕ
Физически и физически
2
Персонална
5 минути
Vertice glacies!
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Ключова дума
Ефект

“Замръзни!”
Магьосникът създава магически леден кинжал. Кинжалът работи като нормална метална версия
на оръжието за следващите 5 минути. Ако през времетраенето на магията магьосникът удари
някого с кинжала, може да избере да прекъсне магията и приложи ефекта “Замразяване” върху
ударения (виж “Ледени игли”). Ако е ползван ефектът “Замразяване”, кинжалът веднага изчезва
и времетраенето на магията приключва.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ледена броня
ДА
Физически и физически
3
Персонална
5 минути
Стихийо, аз ти повелявам – ти в туй сърце се настани! Дорде мощта ти обладавам, не ще ме
никой нарани!
“Замръзни!”
Магията създава ледена броня около магьосника, която го защитава от ефекти “Замразяване”
и дава +3 Точки Защита за следващите 5 минути. Ако магьосникът бъде ударен с оръжие за
близък бой (melee weapon) може да замрази нападателя си с ключовата дума “Замръзни!” (виж
“Ледени Игли”). Ефектът “Замразяване” трае следващите 5 минути и може да бъде използван по
2 пъти на всяка измагьосана “Ледена броня”.

Ключова дума
Ефект

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Леден пазител
ДА
Физически и физически
1
Докосване с ръка или жезъл
1 минута за активиране на магията. 5 минути за ефекта “Леден Пазител”
Вода, лед и пара – трижди владетел съм на магия стара. Пазители на мъдрите, дълга си изпълнете,
ледени гиганти, от вреда ме опазете!
N/A
Магията се прилага върху труп. Ползвайки трупа, магьосникът създава бездушен Леден пазител.
Пазителят съществува 5 минути. Пазителят има 4 Точки Живот (на общо отчитане торс или
крайници) и активен ефект “Ледена броня” с всичките бонуси и ефекти (виж “Ледена броня”).
Пазителят не се влияе от никакви ментални магически ефекти.
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4.2. Школа на Огъня
Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Изгаряне
НЕ
Физически и непрекъсваем
3; 2 заряда на измагьосване
Докосване с ръка или жезъл
1 минута
Valignat astahi shio!
N/A или “Изгори!”
Магьосникът нагрява ръцете си за следващата 1 минута. Това им позволява да изгарят врагове
или да стабилизират инкапацитирани персонажи. Ако се ползва офанзивно, прилага ефекта
“Изгори”. При докосване на крайник или предмет, държан от крайник, този крайник бива ранен.
Ако магията се приложи върху торс или глава, целта бива инкапацитирана.
Алтернативно, ако поне един от зарядите на магията не е изтощен, магьосникът може да докосне
инкапацитиран персонаж и да го стабилизира, казвайки заклинанието на магията. Обектът на
магията изпитва силни болки, докато раните му биват обгаряни, но не достатъчно за да получи
щета.
Първия път, в който магьосникът бъде инкапацитиран, бива автоматично стабилизиран. След
това, всички останали заряди на магията са изхабени. Всеки стабилизиран чрез „Изгаряне“
персонаж следва правилата за стабилизирани персонажи.
Ефектът “Изгори” се счита за немагически ефект (раняване), въпреки че е причинен от магия, и
съответно не може да бъде премахнат от ефекти, които премахват магически ефекти. Може да
бъде излекуван като нормално раняване.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ключова дума
Ефект

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден

Пламък
НЕ
Физически и Непрекъсваем
3 на ден, 3 заряда на измагьосване
Докосване с ръка, жезъл или оръжие
5 минути или 3 изхабени заряда
Разгарям огън в своите вени,
Обзема ме гневът свещен!
Ще лумнат пламъци червени,
Ще се запомни този ден!
“Изгори!”
Магьосникът призовава пламъци за следващите 5 минути, омагьосвайки крайниците и оръжията
си. Ползвайки ключовата дума “Изгори!”, той може да изгори целите си (виж “Изгаряне”) при
докосване с ръка, жезъл или оръжие. Магьосникът може да изгори до 3 цели за времетраенето
на магията. Допълнително, докато Магьосникът има оставащи заряди на “Изгори” (само от
“Пламък”), може да използва един от тях, за да нулира ефект “Изгори” (от “Изгаряне” и “Пламък”),
приложен от друг Магьосник върху тях. Това може да се повтаря докато зарядите на единия
Магьосник не изтекат. Това нулиране не работи срещу “Унищожение”, “Обратен огън”, както и
срещу ефекти на Седмия път. Също така, не се игнорират щети, поети от самия удар, през който
е приложен ефектът.
Обратен огън
НЕ
Физически и непрекъсваем
2
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Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Персонална
5 минути
Vdri Mrith Dout Dask!
“Умри!”
Ако през времетраенето на магията магът бъде тежко ранен или убит, от тялото му избухват
пламъци, които изгарят (тежко раняват) нападателя. Този ефект не се активира от магии, отразени
от ефекта “Огледало” на Седмия Път.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Треска
НЕ
Физически
2
Докосване с ръка или жезъл
5 минути
Sho‘vothir ibafarshan!
“Треска!“
Омагьосаният бива повален от тежка треска за следващите 5 минути. Постепенно изпитва
влошаващи се симптоми като тежко кашляне, висока температура, виене на свят, гадене,
бълнуване, припадъци, т.н. Трябва да бъде наглеждан и обгрижван от друг персонаж за
поне половината времетраене на ефекта (2-3 мин), правейки всичко възможно да смъкне
температурата на омагьосания (студена вода, студени компреси, билки, т.н.). В противен случай
омагьосаният умира щом времетраенето на ефекта изтече. Трескавият може да бъде излекуван
само от магията “Лекуване” на Школата на Живота. На края на ефекта, ако е жив, всички
магически ментални ефекти (не включва ефекти от отвари и Седмия Път), под които се намира
трескавият, са премахнати.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Гняв
НЕ
Ментална
2
Докосване с ръка или жезъл
5 минути отложено начало, 5 минути ефект “Гняв”
Xkhat wer ekgos di wer ixen!
„Гняв!“
След докосването на магьосника омагьосаният бива обсебен от гняв за следващите 5 минути.
Омагьосаният насочва гнева си към всеки около себе си – приятели, врагове, непознати.
Магьосникът може да комбинира тази магия с “Бавен огън” и да я приложи върху себе си. В
такъв случай, получава +2 ТЗ и не може да отмени заклинанието докато времетраенето му не
изтече. Понася разяряващия ефект на магията, но под влиянието му не може да измагьосва
нови магии. Може да прилага ефектите на магии, направени преди “Гняв”.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума

Огнена форма
НЕ
Физически
2
Персонална
5 минути
Ixen adon!
N/A
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Ефект

Магьосникът се слива с елемента си, което му позволява да се движи невидим и необезпокояван
през следващите 5 минути. Той вижда и чува какво се случва около него, но е невидим и не
може да бъде чут. Не може да взаимодейства с физически предмети, нито може да бъде ранен
от магия или атака. Може да измагьосва нови магии, но не и да прилага ефектите им (може да
направи “Пламък”, но не може да “изгори” някого с него). Ако наблизо има други магьосници
в “Огнена форма”, те се виждат един друг като безформени маси енергия. Могат да се бият
помежду си без да прилагат ефекти на магии, но не могат да обменят информация по какъвто и
да е начин (говорене, писане, четене, измислени от играчите РП таланти като телепатия). Когато
времетраенето на магията изтече, или магията бъде прекъсната по някакъв начин, магьосникът
е безпомощен (не може да се движи, говори, бие, прави магии) за следващите 10 секунди,
докато тялото му придобие материална форма. През това време той е уязвим за атаки и магии.
Играчът маркира тази магия като активна като държи ръка с книга или свитък над главата си.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Унищожение
НЕ
Непрекъсваем
2
Докосване с ръка или жезъл
1 минута
Svent nomeno youwe
“Унищожи!”
Магията превръща в пепел целта (предмет, труп, тяло, жив персонаж). Ако магията се приложи
върху нещо, което персонаж държи (оръжие, щит, т.н.), ефектът обхваща целия персонаж. За
унищожен се счита само първият персонаж, независимо дали той е във физически контакт с
други персонажи. Не е възможна никаква интеракция с трупа/останките. Това включва, но не
е ограничено до: претърсване, ограбване, съживяване с Боен еликсир, вдигане като немъртъв
от магьосник на смъртта или като леден пазител от такъв на водата. Може да бъде съживен от
магьосник на живота. Магията не може да унищожава артефакти, куест предмети със статут на
артефакти, стени, статуи, врати. Ако персонаж с артефакт бъде унищожен, артефактът остава
неафектиран върху останките и с него може да се взаимодейства нормално. Ефектът е маркиран
с офгейм маркер и светлина (ако е необходимо).

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума

Бавен огън
ДА
Физически
2
Персонална
N/A
Ekess wer annyo nixeu di wer ixen!
N/A
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Глава 4
Ефект

Измагьосвайки тази магия и веднага след това друга, магьосникът може да забави началото или
промени ефекта на втората магия. Ако на омагьосания персонаж не му бъде разкрито ингейм,
че е омагьосан с отложено действие (самият магьосник му каже, при проверяване за магически
ефекти), персонажът няма да знае. Ще знае само играчът и ще е длъжен да не издава тази
информация ингейм и да отиграе ефекта, когато изтече посоченото от магьосника време.
Начин на взаимодействие с други магии:
• С Изгаряне - в следващите 5 минути, магьосникът може във всеки момент да започне
времетраенето на магията, без да се налага да я измагьосва. Алтернативно в следващите 5
минути, магът може да докосне до 2 цели и да каже “Изгори след Х</=5 минути.”
• С Пламък - в следващите 5 минути, магьосникът може във всеки момент да започне
времетраенето на магията, без да се налага да я измагьосва.
• С Обратен Огън - в следващите 5 минути, магьосникът може във всеки момент да
започне времетраенето на магията, без да се налага да я измагьосва.
• С Треска – магът може да приложи ефекта върху целта си и да каже “Изпадаш в треска
след Х</=5 минути.”
• С Гняв - магьосникът може да приложи ефекта върху целта си и да каже “Изпадаш в гняв
след Х</=5 минути.” Ако целта на магията е самият магьосник, магията се активира веднага.
Магьосникът получава +2 ТЗ и не може да отмени заклинанието, докато времетраенето
му не изтече. Понася разяряващия ефект на магията, но под влиянието му не може да
измагьосва нови магии. Може да прилага ефектите на магии, направени преди “Гняв”.
• С Огнена форма – до 5 минути след измагьосване магьосникът може директно да се слее
с елемента си, без да се налага да прави съответното заклинание.
• С Унищожение – в следващите 5 минути, магьосникът може във всеки момент да
започне времетраенето на магията, без да се налага да я измагьосва. Алтернативно, магът
може да приложи ефекта върху целта си и да каже “Унищожен си след Х</=5 минути.” или да
остави бележка до предмет “предметът е унищожен в Х часа“
• С Феникс – ако магьосникът умре в следващите 5 минути, може да се съживи до 5
минути след изтичането на 5 минути от смъртта на персонажа.
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Глава 4
Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ключова дума
Ефект

Феникс
ДА
Физически и непрекъсваем
1
Персонална
5 минути за активиране на първия ефект (умиране). 5 минути период след смъртта на героя. 5
минути за активиране на втория ефект (възкръсване).
Мощта на феникс призовавам.
Отдай ми, птицо, своя плам!
Ако се в огъня кръщавам,
То нека огън бъда сам!
И нека в пламъка запазен
Духът ми чист да запламти!
Та падне ли от меч омразен,
От пепелта да се роди!
N/A
Ако магът бъде тежко ранен или убит през следващите 5 минути, моментално умира и се
превръща в купчина пепел. Магът изчаква да изтече периодът от 5 минути след момента на
умиране, след което през следващите 5 минути може да възкръсне. Докато е мъртъв, не може
да има никаква интеракция с трупа му. Това включва, но не е ограничено до: претърсване,
ограбване, съживяване с Боен еликсир, вдигане като немъртъв от магьосник на смъртта или
като леден пазител от магьосник на водата. Може да бъде съживен от магьосник на живота. Ако
умрелият магьосник с Феникс има артефакт или Имперска кама и бъде изпепелен от ефекта на
тази магия, артефактът остава неафектиран върху останките и с него може да се взаимодейства
нормално. Всички ефекти, които приключват със смъртта на персонажа, са загубени.
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Глава 4
4.3. Школа на Земята
Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ключова дума
Ефект

Вкореняване
НЕ
Физически
3 на ден, 3 заряда на измагьосване
Персонална и/или докосване с ръка
5 минути за използване на зарядите. 5 минути времетраене на ефекта
“Вкореняване”
Тъй както дъб хилядолетен
Скалите с корен разрушава
О, земни сили, позволете
С тез две ръце така да става!
“Вкорени се!”
Магьосникът може да омагьоса:
• Оръжието си;
• Щита си – при което за времетраенето на магията щитът става неуязвим от оръжия,
които чупят щитове;
• Ръкавиците си – при което магьосникът не може да държи оръжие или щит, а ако хване
такива, ефектът на магията се прекратява; ръкавиците са неуязвими за времетраенето на
магията;
• Каменната си кожа.
За следващите 5 минути магьосникът може да вкорени до 3-ма души, които ударят по щита му/
каменната му кожа, или бъдат ударени от оръжието му/докоснати от ръкавицата му. Омагьосаният
се вцепенява за 1 секунда, след което за следващите 5 минути корени са го омотали от кръста
надолу. Докато е вкоренен, омагьосаният може да общува, да прави магии и да се бие, но е
напълно обездвижен от кръста надолу. След изтичане на петте минути вкореняване, корените
чупят и двата крака на вкоренения, без оглед на броните. Ако магията бъде прекъсната преди
изтичането на петте минути, краката на вкоренения не понасят раняване.
Докато магията е активна, за всеки вкоренен персонаж магът получава по 1 точка защита. (Ако
магьосникът има каменна кожа, когато бъде ударен, губи 1ТЗ от каменната кожа и по желание
може да вкорени нападателя си. Ако го направи, получава 1ТЗ от Вкореняване.)

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума

Регенерация
НЕ
Физически
3
Докосване с ръка или жезъл ИЛИ персонална
5 минути
Да бъде болката възпряна и да зарасне всяка рана!
N/A
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Глава 4
Ефект

Ако магьосникът докосне с ръка или жезъл ранен персонаж, всички рани, понесени от
омагьосания, биват изцяло излекувани след 5 минути. Раненият персонаж трябва да седи или
лежи на земята през цялото времетраене на ефекта, в противен случай ефектът бива прекъснат.
Ако омагьосаният е тежко ранен, бива стабилизиран, но остава в несвяст.
Алтернативно, магьосникът може да използва наведнъж трите бройки за измагьосване за
деня, като по този начин излекува омагьосания веднага и го вкарва в съзнание (ако е бил
инкапацитиран).
Алтернативно, магьосникът може превантивно и персонално да си направи магията, в който
случай ако в следващите 5 минути бъде инкапацитиран, пада и започва да регенерира за 5 мин,
след които влиза в съзнание.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ключова дума
Ефект

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ключова дума

Вкаменяване
НЕ
Физически и физически
2
Докосване с ръка или жезъл
5 минути за активиране на магията. 5 минути времетраене на ефекта “Вкаменяване”
Сърцето да е вкаменено,
Кръвта на прах да се обърне
И тялото, от плът родено
В гранитен стълб да се превърне!
“Камък!”
През следващите 5 минути, магът може да докосне някого и с ключовата дума “Вкамени
се!” да превърне омагьосания в неподвижна каменна статуя за следващите 5 минути. През
времетраенето на ефекта “Вкаменяване” омагьосаният е напълно неуязвим за атака, магия или
обсадно оръжие.
Привързаност
НЕ
Ментален
3
Докосване с ръка
1 минута за активиране на магията. 5 минути продължителност на ефекта
Love and fear, both alike of the coin on either side.
Flip it, throw it, at the end
I command which one will land
N/A
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Глава 4
Ефект

Магьосникът може да накара някой персонаж да бъде привлечен или ужасен от даден предмет,
лице, място или аспект за следващите 5 минути. Магьосникът НЕ МОЖЕ да омагьоса някого да
бъде привлечен към човек!
При привличане, омагьосаният не може да прави нищо друго освен да се възхищава и да
изразява привързаността си към посоченото от магьосника, докато магията е активна.
При избягване, омагьосаният изпитва непреодолимо, граничещо с паника желание да е далеч
от посоченото от магьосника. Омагьосаният избягва всякакъв визуален контакт с предмета на
страха си докато е под ефекта на магията.
Персонажът не осъзнава, че е омагьосан.
Магьосникът има опцията да омагьоса предмет с един от двата ефекта. Ако за следващите 5 мин
някой докосне предмета, омагьосаният ще бъде привлечен или ужасен от него за 5 мин. Това
трябва да бъде индикирано с бележка/стикер с инструкции.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ключова дума
Ефект

Сеизмично чувство
НЕ
Физически
2
Персонална
5 минути
Waves of power, waves of sound,
travel fast and search around.
Whisper through the ground below
either comes a friend or a foe.
N/A
Магът медитира и се слива със Земята за следващите 5 минути. През това време тялото му е
невидимо и безплътно, а духът му странства в околността под формата на земни вибрации.
Ефектът се отиграва чрез физическо придвижване на играча през терена, с ръка с книга/свитък
на челото. По този начин магьосникът може да вижда и чува всичко, което се случва в близост
до духа му, като също така може да предава кратки съобщения на други земни магьосници, но
не и да бъде видян (освен посредством използване на Окуляр на Седмия път).
Ако магьосникът се върне на стартовата си точка, преди 5-те минути да са изтекли, той може да
прекъсне ефекта на магията.
Ако бъде изваден от тази транспортна магия посредством умението на Ордена на седмия път,
тялото му „се материализира“ на мястото на изваждането
След изтичане на 5-те минути магьосникът следва да започне връща на началната си точка,
където е тялото му, като игнорира всичко по пътя си, сякаш е мъртъв персонаж, но не може да
взаимодейства с магове от Ордена на Живот/Смърт. Не помни нищо от периода от изтичането
на 5-тата минута до момента на рематериализирането си.
Когато се върне на стартова локация и магията е изтекла/прекъсната, магът е безпомощен
за 10 секунди, докато тялото му се материализира отново. За всяка минута след 5-те, в
която магьосникът не се е завърнал в тялото си, се добавят по 10 секунди към времето за
материализация.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене

Вдън земя
НЕ
Физически
3
Персонална
5 минути

-18-

Глава 4
Заклинание

Ключова дума
Ефект

Корен, чуй какво ти казвам.
Земьо, виж какво ти давам!
Вдън земя го прибери,
На скришно място го пази!
N/A
Магьосникът може да вкара предмет или себе си (заедно с притежанията си) вдън земя за 5
мин. За времетраенето на магията магьосникът може да вижда и чува, но не може да променя
позицията си и не може да прави магии. Може да прекъсне ефекта по свое желание. Докато е
вдън земя, държи ръка с книга/свитък на челото си, за да маркира ефекта.
Омагьосаният предмет е призован обратно при магьосника след прекъсване на ефекта или
изтичане на времетраенето.
Предметът или магьосникът могат да бъдат видени единствено с помощта на Окуляр на Седмия
път, но не могат да бъдат извадени до изтичането на ефекта.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ключова дума
Ефект

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват

Сън
НЕ
Ментален
2
Докосване с ръка или жезъл
1 минута за активиране на магията. До 5 минути за активиране на ефекта “Сън” от омагьосания.
5 минути времетраене на ефекта “Сън”.
Шумят листа навън, шепнат ти за сладък сън.
“Лека нощ!”
Магът докосва някого в рамките на 1 минута от измагьосване на заклинанието. С ключовата дума
“Лека нощ!” (за моментален ефект, или “Лека нощ след Х</=5 минути” за отложен ефект), магът
омагьосва целта си да заспи дълбок, непробуден сън в продължение на 5 минути. Омагьосаният
не може да бъде събуден по никакъв начин, освен чрез магията “Пречистване чрез Земята” или
ефекта „Почистване“ на Ордена на Седмия път. Ефектът на магията приключва, когато изтече
времетраенето на магията, когато омагьосаният умре, или когато магията бъде прекъсната.
Каменна кожа
ДА
Физически
2
Докосване с ръка или жезъл
10 секунди за активиране на магията. 5 минути времетраене на ефекта “Каменна кожа”.
Към духовете на земята
Зова да пазят тази плът –
Със здравината на скалата
Те в камък да я укрепят!
N/A
Докато тече времетраенето на магията, кожата на омагьосания е твърда като камък. Този ефект
им дава +3 ТЗ и предпазва от стрели (без тези на балиста), от които омагьосаният не поема щета.
Пречистване чрез земята
ДА
Непрекъсваем
2
Докосване с ръка
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Глава 4
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

N/A
От зла прокоба тази плът
Спаси веднага, земен път!
N/A
Чрез докосване с ръка магьосникът прекъсва един магически ефект върху омагьосания. Тази
магия не премахва нокаут, раняване, смърт, лекуване и съживяване, дори те да са причинени от
определени магии, понеже те са немагически ефекти. Магията не предоставя защита от други
магически ефекти, приложени на омагьосания по-късно. Тази магия не премахва ефекти от
отвари или от Ордена на Седмия път.
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Глава 4
4.4. Школа на Въздуха
Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Мълниеносен удар
НЕ
Физически и немагически
3, 3 заряда
Докосване с ръка или жезъл
5 минути, 5 минути за ефекта “Нокаут”, 5 минути при зареждане на предмет
От небесата призовани, святкат мълнии в моите длани!
„Нокаут!“
През следващите 5 минути магьосникът има 3 заряда, с всеки от които може да нокаутира по
един персонаж чрез докосване с ръка или жезъл. Ако магията бъде направена на предмет,
който е държан от някого (включително самия магьосник), тя нокаутира този персонаж, сякаш
магьосникът го е докоснал директно. Също така, ако бъде ударен, магьосникът може да нокаутира
нападателите си, изхабявайки един от наличните заряди на Мълниеносен удар.
Вместо да нокаутира друг персонаж, магът може да зареди предмет (всичко, което може да
бъде вдигнато и преместено - меч, стол, труп, и т.н., без предмети със статут на артефакти; но
НЕ неподвижни обекти като стени на фортове, врати, дървета, и т.н.) с електрическа енергия за
следващите 5 минути*. Първият, който докосне наелектризирания предмет, бива нокаутиран за
5 минути.
Алтернативно, магьосникът може да удари нокаутиран персонаж със заряд на мълниеносен
удар, и да го свести моментално.
Магьосникът има право да приложи един безплатен Повей на съмнение (без да изхабява
измагьосване за деня) върху персонаж, когото е нокаутирал с Мълниеносен удар, но само ако
има останали измагьосвания на Повей на съмнение за деня.
Нокаутът е немагически ефект и след настъпването си се подчинява на общите правила за нокаут,
следователно не може да бъде прекъснат по друг начин, освен чрез заряд на Мълниеносен удар.
Ако магията е приложена на предмет, омагьосаният предмет трябва да бъде маркиран с
бележка/стикер. Бележката/стикерът е мета маркер и следва да се игнорира, докато някой не
докосне предмета.
*Ако магията е приложена на труп, тя трае 5 минути, докато умрелият персонаж тръгне към
лазарета за съживяване.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ключова дума

Претоварване
НЕ
Физически и немагически
2
Персонална
5 минути
Оплитам мълнията дива
в невидим нажежен саван.
Загръщам се аз предпазливо
и се превръщам сам в капан.
„Нокаут!“

-21-

Глава 4
Ефект

През следващите 5 минути магьосникът е изпълнил тялото си с магически енергии. Първата
магия, която му бъде направена (от него самия или от друг магьосник), бива неутрализирана
и магьосникът изпада в нокаут за 5 минути, вместо да понесе ефекта й. Докато е в нокаут, ако
някой го докосне, независимо дали приятел или враг, този някой бива нокаутиран за 5 минути.
Ако това стане, тъй като натрупаните енергии са освободени, магьосникът се събужда от нокаута.
Магьосникът не знае каква магия му е била направена или кой му я е направил, само знае, че е
имало магия, която е включила Претоварването.
Нокаут ефектът е немагически ефект, който се подчинява на общите правила за нокаут и не може
да бъде прекъснат, освен чрез заряд на Мълниеносен удар.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ключова дума
Ефект

Жив дъх
НЕ
Физически
2
Персонална
5 минути
Дъхът ми жив е,
Като змия се увива.
Със сила се покрива
И заплахите убива.
N/A
През следващите 5 минути дишането на магьосника се адаптира към всякакви магически намеси
в организма и магическата му система. По този начин, ако му бъде направена друга магия (от
него самия, или от някой друг), нейното времетраене бива съкратено наполовина или удвоено,
според това, дали магията е благоприятна, или е вредна, като играчът в ролята на магьосника
сам решава дали иска да удължи или съкрати времетраенето.
Тази магия действа само на магически ефекти и не влияе на времетраенето на ефекти от отвари
или Ордена на Седмия път.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Ветроход
НЕ
Физически
2
Персонална
5 минути
Скъсвам земните си връзки, за да се нося с ветровете дръзки.
N/A
Магьосникът се носи над земята (играчът всъщност ходи) в следващите 5 минути, плътно
обгърнат от въздушни течения. Това значи, че той може да се движи, дори ако краката му са
ранени или вързани.
Докато магията е активна, всяка стрела или хвърлено оръжие биват отклонени и не засягат
магьосника.
Докато магията е активна, магьосникът може да докосне/хване с длани до двама души, които
също да бъдат издигнати и защитени от тази магия.
Силата на магията предотвратява магът да бъде възпиран или задържан от други персонажи.

Име
Печат

Въздух във вените
НЕ
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Глава 4
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Физически
1
Докосване с ръка или жезъл
5 минути
Бурята навън жестоко бушува, но смърт във вените ти вече пътува.
“Умри след 5 минути!”
Магът създава балонче въздух в кръвоносната система на целта. Омагьосаният не знае, че е
засегнат от магията и 5 минути след докосването от мага, умира (внезапна смърт). Ефектът не
може да бъде прекъснат от магьосник на Живота, или каквото и да е друго средство за лечение
на рани и болести.
Ако магията бъде засечена, може да бъде прекъсната от всеки ефект, който прекъсва физически
магически ефекти, но не и след смъртта на омагьосания.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Повей на съмнение
НЕ
Ментален
2
Докосване с ръка или жезъл
N/A и 5 минути за допълнителния защитен ефект върху магьосника
На ветровете чуваш воя – внезапно те обзема параноя!
“Параноя!”
Омагьосаният страда от параноя през времетраенето на ефекта. Той изпитва съмнение към
всичко, дотолкова, че е готов да бяга от или да се бие с всекиго, дори и да му е приятел. За тях
всяка дума е лъжа, всеки меч може да е насочен в тяхна посока, всяко ястие или напитка може
да е отровено.
Ако персонажът е нокаутиран от самия магьосник с Мълниеносен удар, магьосникът може да
му приложи Повей на съмнение безплатно (това измагьосване не се брои към максималния
брой измагьосвания на ден). НО това взаимодействие може да се използва, само ако Повей на
съмнение все още има наличен брой измагьосвания на ден.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Чист въздух
НЕ
Ментален
2
Докосване с ръка или жезъл
5 минути
Свеж вятър да повее, магията да се разсее!
N/A
Магията премахва всички ментални магически ефекти, под които се намира обектът на
заклинанието. Ако магьосникът направи магията на себе си, той премахва всички ментални
магически ефекти, които го засягат в момента, и в допълнение бива защитен от такива за
следващите 5 минути.
Тази магия не премахва ефекти от отвари, ефекти на Ордена на Седмия Път, ефекта на Хипноза
или ментални ефекти, причинени от артефакти и куестови предмети.

-23-

Глава 4
Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ключова дума
Ефект

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Засенчен спомен
ДА
Ментален
3
Докосване с ръка или жезъл
1 минута срок за прилагане на магията след изричане на заклинанието
И сянка пада над ума ти,
Над събития вече непознати.
Скрива спомена твой последен
Под воал от мрак непрогледен.
N/A
Магьосникът променя спомените на даден персонаж. Омагьосаният си спомня, че е бил
нокаутиран през последните 5 минути, и че току-що се е събудил. Той не помни нищо друго. Тази
магия не отслабва с времето и омагьосаният не си възвръща спомените. Магията може да бъде
засечена от всяко нещо, което може да засича магия и може да бъде развалена от всяко нещо,
което може да маха ментални магически ефекти.
Невидимост
ДА
Физически
2
Персонална
5 минути
От лекота съм завладян, като дух се движа невидян.
N/A
Магьосникът става невидим за следващите 5 минути. Магията е автоматично прекъсната, ако
той нападне друг персонаж с магия или оръжие.
Магьосникът може да измагьосва ментални магии и да прилага ефектите им докато е невидим,
без да прекъсва ефекта на Невидимост.
Също така, магьосникът може да взаимодейства магически с предмети (да прилага върху тях
магически ефекти), докато е невидим, без да прекъсва ефекта на Невидимост.
Играчът маркира тази магия като активна, като държи ръка с книга или свитък над главата си.
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4.5. Школа на Живота
Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Изцеление
НЕ
Непрекъсваем
3 на ден, 3 заряда на измагьосване
Докосване с ръка или жезъл
5 минути за активиране
Мрак и ужас усмири, Болка, рана премахни!
N/A
С докосване с ръка или жезъл магьосникът лекува раняване, инкапацитиране, вкл. отрязани
крайници, пострадали вътрешни орган и т.н. (неефективна в случаите на внезапна смърт, напр.
прерязано гърло). Излекуваният получава по-голяма издръжливост за период от 5 минути след
лечението (мета = +1 ТЗ на общо отчитане за 5 минути след прилагане на Изцеление)

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Омайване
НЕ
Ментален
3
Докосване с ръка или жезъл
5 минути за активиране. 5 минути времетраене на ефекта “Омайване”
Стихия, с твоето сияние
предай във моите ръце
властта над разум и съзнание
и над човешкото сърце!
“Приятел!”
Магьосникът изрича заклинанието предварително. В следващите 5 минути при докосване с
ръка или жезъл и изричане на думата „Приятел!“ може да омая 1 персонаж. Омаяният става
най-добър приятел на магьосника, лоялен и защитаващ. Този ефект действа 5 минути, броени
от момента на допира. За разлика от други магии с докосване, магьосникът може да докосне
омагьосвания и по оръжието, щита или друг държан от него предмет. Ефектът не елиминира
другите лоялности на омагьосания персонаж.

Ключова дума
Ефект

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ключова дума
Ефект

Име
Печат

Пацифизъм
НЕ
Ментален
3
Докосване с ръка или жезъл
5 минути за активиране на магията. 5 минути времетраене на ефекта “Пацифизъм”
С бяла сила мене обгърни
С доброта душата напълни
Всяка кръвожадна ярост да заспи
Кръвта земята веч’ пропи.
“Добър!”
В следващите 5 минути магьосникът може да омагьоса цел, която докосне и изрече думата
„Добър!“. За следващите 5 минути след докосването или уцелването омагьосаният е неспособен
да наранява никого с оръжие, магия, заповед или отвара.
Живот назаем
НЕ
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Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ключова дума
Ефект

Непрекъсваем
3
Докосване с ръка
5 минути продължителен допир
Една душа, притисната от друга.
Духът ми черен в сълзи е удавен,
в пламък изгорен. Изгорено време,
забравена сила Живот крада аз зная,
Смъртта опитвам да излъжа
Цената трябва да платя.
Забрави ме и заспи!
Събуди се и живей!
N/A
Магът извършва ритуал с трайност 5 минути, като жертва живота на някого (доброволно или
не), за да възроди друг. Ритуалът изисква магьосникът да докосва и двамата души през цялото
му времетраене.
Магьосникът докосва двама души- мъртъв (А) и жив (Б). При изтичане на 5-те минути магьосникът
избира един от следните два ефекта:
1) В края на ритуала, А се съживява (като при Възкресение), а Б умира (внезапна смърт); или
2) А се съживява, а Б е инкапацитиран - и двете временно. А. може да стане и да се държи
нормално, с нормални точки живот и защита, за 5 минути, в края на които умира отново
(внезапна смърт). Б остава инкапацитиран за тези 5 минути, след което се възстановява.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Призрачна форма
НЕ
Физически
2
Персонална
5 минути
Равно с мъртвите вървя, за живота ще мълвя.
N/A
Магьосникът влиза изцяло в света на Сенките. Докато е там, той спазва правилата за мъртви
персонажи, но след изтичане на магията помни какво се е случило. Докато е в света на Сенките,
магът може да извади един друг „натрапник” от Сенките (да разомагьоса транспортната магия
на друг маг на Живота или Смъртта), като, за да постигне това, самият маг също трябва да
излезе от Сенките. Когато времетраенето на магията изтече, или по някакъв начин магията бъде
прекъсната, магът е безпомощен (не може да се движи, говори, бие, прави магии) за следващите
10 секунди, докато тялото им придобие материална форма. През това време те са уязвими за
атаки и магии.
Играчът маркира тази магия като активна, като държи ръка с книга или свитък над главата си.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума

Изповед
НЕ
Непрекъсваем
3
Докосване с ръка
N/A
Какво над твоите плещи тегне? Кажи и кой ще да го впрегне?
N/A
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Глава 4
Ефект

След изричане на заклинанието магьосникът успява да разбере всички магии направени на
някого или на самия него, тъй като се приема, че магията оставя следа. Омагьосаният отговаря
(метагейм) на 3 въпроса:
• Какви заклинания си правил днес?
• Заклинания които са ти правени днес – какви и от кого?
• Заклинания, които са активни а в момента – какви и от кого?

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ключова дума
Ефект

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума

Възкресение
НЕ
Непрекъсваема
2
Докосване с ръка или жезъл
1 минута продължителен допир
На любовта мощта велика
Съгледайте във този час
Душа, напуснала земята
Ще се завърне пак при нас!
Чуй, моят дух сега те вика.
Душа, ела, излез от мрака!
Телото – то чрез сила свята,
Възстановено ще те чака!
N/A
Ритуал от 1 минута, чрез който магьосникът възкресява мъртво тяло, като извиква обратно душата
му и я въдворява в обновената плът. По време на ритуала магьосникът задължително престоява
с ръце, положени на тялото, през което време не може да разговаря с други персонажи и да
се движи. При прекъсване трябва да започне ритуала отначало. Възкресеният се събужда като
нов – освободен от рани и магии, с всичките си спомени до мига на умирането. Възкресеният
получава по-голяма издръжливост за период от 5 минути след лечението (мета = +3 ТЗ на общо
отчитане за 5 минути след прилагане на Възкресение)
Обрат на живота
ДА
Непрекъсваем
2
Персонална
5 минути
N/A
N/A
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Ефект

Докато магията е активна, всяка друга магия на Живота, която магьосникът изрече, има различен
ефект, обратен на оригиналния или засилен, както следва:
• Изцеление: Когато персонаж е докоснат като за лекуване, вместо това, той бива ранен:
ако е докоснат крайник, крайникът бива ранен. Ако е докоснат торс – инкапацитиран.
Ефектът е идентичен с този на Пламък (Огън). Ключова дума: „Изгори!“;
• Пацифизъм: След докосване, омагьосаният е залят от изпепеляващ гняв както към
приятели, така и към врагове. Ефектът е идентичен с този на Гняв (Огън).
• Живот назаем: докосвайки един персонаж и поддържайки контакт за 10 секунди,
магьосникът взима, по избор, зрението или слуха му – в следващите 5 минути персонажът е
сляп/глух. След взимането, магът има една минута да докосне някого, за да приложи взетата
сила в ефект Изцеление.
• Призрачна форма: След докосване персонажът е затворен, телом и духом, в света
на мъртвите за 5 минути, и може да се разхожда там, следвайки правилата за магията
“Призрачна форма”, вкл. може да бъде изваден чрез умението “Изваждане от транспортна
магия” на ОСП. Може да говори с други духове, и да се мести ; не може да излезе (освен
ако ефектът не се премахне от друг ефект който премахва магия), преди времето да изтече;
не може да изкара никого от там. Когато времето изтече, персонажът се материализира,
като прекарва 10 секунди, безпомощност, аналогично на оригиналната Призрачна форма.
След това персонажът помни преживяването.
• Изповед: След докосване, в следващите 5 минути, омагьосаният може да говори само
лъжи.
• Свещен щит: При инкапацитиране до 5 минути след направата на тази магия,
магьосникът изчаква 5-те минути след инкапацитиране, но вместо да умре, става на дух
като в Призрачна форма. Правилата за Призрачна форма важат, с изключение, че ефектът не
може да се прекрати преди да са изтекли 5 минути, по желание на омагьосания. 5 минути
след като е «умрял» се съживява там, където се намира, и има 10 секунди възстановяване.
В тази си форма свещеният щит може да бъде само персонална магия.
• Омайване: след докосване, следващите 5 минути омагьосаният е под ефект на
Омайване, като освен описаното в този ефект, и се чувства задължен да изпълнява, до
колкото му е възможно, всяка команда, дадена от магьосника. Това чувства на дълг е посилно от останалите лоялности и приятелства на омагьосания.
• Възкресение: В следващите 5 минути, магьосникът може да докосне един персонаж и да
извлече живота от него, причинявайки внезапна смърт. Ключова дума: „Умри!“
Всяко от тези заклинания следва редовната си механика като времетраене и изчерпва съответния
брой кастове на оригиналното заклинание . Единствено ефектът се променя.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ключова дума
Ефект

Свещен щит
ДА
Физически
3
Докосване с ръка или жезъл
5 минути
Сила, чиста и велика,
Обгърни ме в светлина
И със своята защита
Предпази ме от злина!
N/A
Магьосникът докосва един персонаж или себе си. През времетраенето на ефекта омагьосаният
е обгърнат от свещена енергия, която го предпазва и дава +3 Точки Защита. Докато е под ефекта
на “Свещен щит”, магьосник не може да бъде прекъсван.
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4.6. Школа на Смъртта
Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Ключова дума
Ефект

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Вдигане на немъртъв
НЕ
Физически
3
Докосване с ръка
5 минути за активиране на магията, 5 минути времетраене на ефекта “немъртъв”.
Окаян дух, чиято злоба
блуждае още по света,
ела, вдигни таз плът от гроба,
та да ми служи след смъртта!
„Вдигни се!“
Магьосникът изрича заклинанието предварително. В следващите 5 минути може да всели
блуждаещ дух в труп. Не може да има повече от 2-ма немъртви под негов контрол. Ако не
получат друга заповед от своя господар, те нападат първия от враговете му, когото докопат. Но
ако повелителят им е мъртъв, могат да се обърнат и срещу приятелите на бившия си господар.
Немъртвите издържат на 10 щета на общо отчитане, без оглед на броня, като могат да бъдат
убити веднага с прерязване на гърло. Неуязвими са за Мъртвешки сън. Всички останали
магии им влияят нормално. Движат се и се бият нормално. Със спомените на мъртвото тяло
не разполагат, нямат нищо общо с него (което значи, че ако немъртвият е магьосник, той няма
достъп до спомените на персонажа и не може да прави магии).
Мъртвешки сън
НЕ
Ментален и физически
2
Докосване с ръка или жезъл
1 минута за активиране, 5 минути времетраене на ефект “Мъртвешки сън”, 5 минути
дезориентираност и страх.
Духът прокуден ще е вън, а тялото – в мъртвешки сън!
“Заспи!“
С докосване с ръка омагьосаният бива приспан й изпратен в ужасяващ кошмар, който впримчва
и измъчва душата за 5 минути, докато тялото спи.
След събуждането си пострадалият от мъртвешки сън в продължение на 5 минути е дезориентиран
и уплашен (не може да се бие или да прави магии). Ако магьосникът, направил магията, убие
жертвата, трупът се вдига като немъртъв, който служи на некроманта за следващите 5 минути.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума

Блуждаене
НЕ
Физически
1
Докосване с ръка
1 минута за активиране. 5 минути времетраене на ефекта.
Zaxenuma tenpiswo vur sask birk
„Слабост!“
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Ефект

С докосване с ръка омагьосаният бива омаломощен и доведен до границата между живота
и смъртта, но от омагьосания отпадат всички физически магически ефекти (приспан, омотан,
замразен и т.н.) Не влияе на ефекти от Седмия път и на ефекти от отвари. Самият той не може
да прави магия или да участва в битка, нито да извършва действие, изискващо концентрация,
за срок от 5 минути. Ако магьосникът, направил магията, убие жертвата, трупът се вдига като
немъртъв, който служи на некроманта за следващите 5 минути.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Предверие
НЕ
Физически
1
Докосване с ръка
1 минута за активиране. 5 минути времетраене на ефекта.
Si geou zhin tenamalo
“Умри!“
След докосване с ръка омагьосаният умира. След изтичане на 5 минути се съживява без никакви
негативни последици. Омагьосаният може да бъде съживен и по-рано, чрез магия за съживяване.
Ако магьосникът, направил магията, убие ритуално жертвата, трупът се вдига като немъртъв,
който служи на некроманта за следващите 5 минути. Ако омагьосаният с Предверие бъде
вдигнат от некроманта като Немъртъв, той не се съживява на края на 5-те минути времетраене
на магията.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Възмездие
НЕ
Физически
2
Докосване с ръка или жезъл
5 мин или докато не се активира
Nomeno geou shinaltekess wux kiri
“Възмездие!“
Магьосникът изрича заклинанието предварително и докосва с ръка или жезъл себе си или другиго.
В следващите 5 минути, ако му бъде направена магия (първата магия, която го афектира), тя се
стоварва и върху нейния създател, без обаче да предпазва омагьосания от нейното действие –
и двамата понасят ефекта.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Тъмно въплъщение
НЕ
Физически
1
Персонална
5 минути и 5 минути продължителен ефект след настъпване на смъртта на магьосника.
Dresig sia whedab jalein
N/A
Некромантът зарежда тялото си с негативна енергия и ако бъде убит в следващите 5 минути,
заредената енергия се освобождава и мъртвото тяло се съживява под формата на немъртъв.
Докато е немъртъв, магьосникът губи способността си да изрича и прави заклинания, но запазва
съзнанието и спомените си и съответно може да активира активни върху него магии. Остава в
това състояние в следващите 5 минути или докато не бъде убит (немъртвият има 10 ТЖ на общо
отчитане, без да се зачита бронята).
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Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Жива сянка
НЕ
Физически
2
Персонална
5 минути
Sjach adon
N/A
Магьосникът обгръща тялото си с тъмнина, като се слива със собствената си сянка. В тази форма
той е безплътен и може да се придвижва без да бъде виждан или обезпокояван. Тъй като е
на границата между физическия свят и света на мъртвите магьосникът може да вижда и да
говори със същества и от двата свята, но не може да взаимодейства физически нито с лица,
нито с предмети и от двата, не може да извършва и да бъде обект на физически манипулации
и магически въздействия, не може да прави магии или да прилага магически ефекти. Всичко,
което е носил, става безплътно заедно с него. Когато времетраенето на магията изтече или по
някакъв начин магията бъде прекъсната, магьосникът е безпомощен (не може да се движи,
говори, бие, прави магии) за следващите 10 секунди, докато тялото му придобие материална
форма. През това време той е уязвим за атаки и магии.

Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание

Проклятие
ДА
Физически и непрекъсваем
1
Докосване с ръка
5 минути за активиране
Зова към силата на мрака,
отвъден звън камбана бие.
Лодкарят никого не чака,
Жетварят всякой ще открие.
„Умри!“
В следващите 5 минути магьосникът може с докосване с ръка и изричане на думата „Умри“, да
убие директно до 3-ма души. Магьосникът може да докосне омагьосвания и по оръжието, щита
или друг държан от него предмет. Магията може да се приложи и с отложено действие, напр.
„Умри след 5 минути“.

Ключова дума
Ефект
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Име
Печат
Тип на ефекта
Брой на ден
Обхват
Времетраене
Заклинание
Ключова дума
Ефект

Проклятие на болката
ДА
Физически и непрекъсваем
3
Докосване с ръка или жезъл
1 минута за активиране
Marfedelom arcaniss zahhar loerchik
„Болка!“
Магията причинява силни мускулни спазми по цялото тяло на жертвата за следващите 5 минути.
Силната болка не позволява на омагьосания да се бие, говори, движи или прави магии. Ако
жертвата умре, докато е под ефект на магията, се активира ПРОКЛЯТИЕТО. Първият път, когато
някой се опита да съживи омагьосания (еликсир, магия или друг ефект, той ще се вдигне
като неконтролиран немъртъв и ще убива всичко и всеки, когото види. Немъртвият вилнее
в следващите 5 минути или докато не бъде унищожен. Ако жертвата пристигне в Лазарета и
започне процеса по съживяването си, ПРОКЛЯТИЕТО се активира още на 2-рата минута, а не на
20-тата.
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4.7. Некласифицирани магии
Име
Може
да
прилага от:

В името на Академията!
се Най-малко трима магистри, намиращи се на територията на Магьосническата академия. За
територия на Магьосническата академия се приема всяко ясно обозначено за конкретната игра
като Магьосническата академия място – независимо дали е шатра, постройка или заграден кръг.
Тип на ефекта
Ментален
Брой на ден
3
Обхват
На разстояние на ясна чуваемост
Времетраене
До изпълнението на 3 команди от обекта на заклинанието, но най-много до 1 час.
Заклинание
В името на Академията!
Ключова дума
[…име…], Академията ти заповядва! (не е нужно да се ползва пълното име на персонажа, а е
достатъчно едно име, с което той е познат)
Ефект
Обектът на заклинанието е принуден да изпълни три кратки команди на магистрите. Под
команда се разбира непосредствено действие, което може да бъде изпълнено веднага.(т.е.
напр. „ОТДАЛЕЧИ СЕ!“ или „ВЛЕЗ САМ С ВДИГНАТИ РЪЦЕ!“ и т.н. „Направи заговор за убийство
на краля“ НЕ Е позволена команда; дори изобщо не е „команда“).
Това е магически ефект, но тази конкретна магия не може да бъде развалена от друг магьосник,
НЕ се влияе от ефектите на Седмия път и „Медальон на Менталната крепост“ не предпазва от
него.
Име
Хипноза
Може
да
се Ректора на Магьосническата академия
прилага от:
Тип на ефекта
Ментален
Брой на ден
3
Обхват
Обичайна разговорна дистанция
Времетраене
1 час продължителност на ефекта
Заклинание
Vobis audiat
Ключова дума
„Obedire!”
Ефект
Ректорът хипнотизира персонаж, като го принуждава да изпълни кратка и ясна „програма“ от
прости действия (пример: „всеки път, когато отпиеш, ще викаш на висок глас „За империята!“,
но НЕ и „направи заговор да завладееш света, след което се превърни в еднорог“).
Това е магически ефект, но тази конкретна магия не може да бъде развалена от друг магьосник.
Влияе се от ефектите на Седмия път.
Име
Измъчване на труп
Може
да
се Барон Събота
прилага от:
Тип на ефекта
Физически
Брой на ден
3
Обхват
Докосване с ръка или оръжие/жезъл
Времетраене
Ефектът изтича след даване на отговор на три въпроса, но максимум 5 минути
Заклинание
Kiwieg wer loerchik di marfedelom
Ключова дума
N/A
Ефект
Барон Събота призовава духа на загинал персонаж и посредством измъчването му го
принуждава да отговори на три въпроса. Персонажът е задължен да отговори на въпросите
истинно и буквално, като не е задължен да изпада в детайли.
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