
 

 

 
 

Núber sámán 
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Núber Tűzsámán (Tűzjáró) 

Az Ötödkorban felbukkant núber 
népcsoport - az anurok pártfogása előtti 
- korai időszakban elemi 
hatalmasságokat, és kisebb (amolyan 
toroni hekka-szerű) istenségeket tisztelt. 
Utóbbiak papsága teljesen eltűnt (az 
anurok gondoskodtak róla). Az őselemi 
erőket tisztelő sámánokhoz azonban 
nem mertek még ők sem nyúlni - 
legyőzhették volna őket könnyen, de az 
őselemek síkjain honoló lények és 
hatalmasságok nagyon rossz néven 
vették volna az ilyesmit... A sámánok 
könnyen felismerhetőek: tolldíszes 
fejpántot hordanak, mely tollak színei 
minden esetben az adott őselemre 
utalnak. (jelen esetben piros, narancs 
vagy sárga színek) 

A núber sámánok az őselemi síkok 
hatalmasságaitól kapják erejüket. A 
nomád sámánokhoz képest teljesen más 
módon viszonyulnak a mágiához: ez 
megmutatkozik varázslataikban és 
varázslási módjukban egyaránt. 
• A núber sámánok nem veszítenek 

Fp-t varázslataik alatt 
• nincs közös szellemtudatuk 
• nem tudnak semmilyen 

varázstárgyat alkotni 
 

Viszont ők is végeznek táncokat 
és kántálásokat - igaz ezt teljesen más 
okból kifolyólag teszik. Ezen táncokat 
és kántálásokat áldozat vagy ima 
közben mutatják be – mintegy 
díszítőelemként. (leírás lejjebb)  

A núber sámánok az Első 
Törvénykönyv Pap főkasztjának 
tulajdonságai szerint dobják ki 
képességeiket az alábbi módosítással: 

• Állóképesség : k10+8 
• Szépség : 3k6 (2x) 

Mana pontjaik száma minden 
szinten egységesen 8 Mp. 

Harcérték: Mivel harcosabb 
beállítottságúak a legtöbb papnál, már 
az első TSZ-en is megkapják a 
szintenkénti (8) Harcérték-módosítót.  

Képzettség, Tapasztalati 
Pont/Szint stb. tekintetében értékeik 
megegyeznek a Pap Főkasztnál 
leírtakkal. 

Alkalmazható varázslataik: 

Mint nevük is mutatja, a 
Tűzjárók legfőképp az elemi tűz alapú 
varázslatokat használják. Közel sem 
olyan hatékonyak mint az 
Tűzvarázslók, de tudásuk kibővül 
néhány más elemmel, például képesek 
gyógyítani. Lásd még a különleges 
képességeket!  
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Imádság: Speciális imával nyerik vissza mana-
pontjaikat. Ezen ima egy 10 körön át tartó 
kántálással és tánccal egybekötött rituálé, melyet tűz 
körül lejtenek. Ha erre nincs mód, akkor egy 5 körön 
át tartó fohász is elég - de ezen esetben Mp-ik 
csupán kétharmada tér vissza.  

Más kasztoknál leírt varázslataik mindenben 
megegyeznek az ott leírtakkal - természetesen az 
adott kaszthoz SEMMI más közük nincs. 

Papi Mágiából: 

• Áldás 
• Mágia kifürkészése 
• Mágia szétoszlatása 
• Szertartás 
• Gyógyítás (lásd lejjebb!!) 
• Szent Tűz (lásd lejjebb!!) 
• Elemi Lények Szólítása (őstűz) 
• Őselem Felidézése (őstűz) 
• Külső Sík lényeinek megidézése 

(Őstűz - lásd lejjebb!!) 

Boszorkánymágia:  

• Tűzvarázslatok 

Boszorkánymesteri mágia 

• Elemi (tűz) varázslatok 

Tűzvarázsló mágia 

• Tűzteremtés 
• Lángteremtés 
• Tűztáncoltatás (lásd lejjebb!!) 
• Szalamandra bőre 
• Tűznyíl 
• Tűzkard 
• Tűzaura 
• Pusztító tűz 
• Perzselő tekintet 
• Sárkányfiók lehellete 
• Perzselő érintés 

Megjegyzések: 

Gyógyítás: csak Fp és Ép sebek gyógyítására 
vonatkoznak az alapszabály szerint. A többi 
gyógymódhoz (pl. vakság vagy betegség gyógyítása) 

a sámánnak egy 6 körön át tartó tánccal és 
kántálással egybekötött Szertartást kell 
bemutatnia (+3MP). 

Szent Tűz: ez a varázslat mindössze 15 
Mp-ba kerül a sámánnak, erősítéséhez pedig 
elég 5 Mp. Minden más változatlan, az Első 
Törvénykönyvben leírtak szerint. 

Elemi Lények Szólítása: ez az idézés 
(amely kizárólag az őstűzre vonatkozik) csak 
20 Mp-ba kerül a sámán számára. Veszély 
esetén, ha a sámán már legalább 5. Tsz-ű, 
naponta egyszer Mana-pont nélkül, 1 szegmens 
alatt is aktiválható. Figyelem! Csak veszély 
esetén!!! Minden más változatlan, az Első 
Törvénykönyvben leírtak szerint. 

Őselem Felidézése: A varázslat a 
sámánnak csupán 50 Mp-ba kerül. Veszély 
esetén, ha a sámán már legalább 10. Tsz-ű, 
naponta egyszer Mana-pont nélkül, 3 szegmens 
alatt is aktiválható. Figyelem! csak veszély 
esetén!!! Minden más változatlan, az Első 
Törvénykönyvben leírtak szerint.  

Külső Sík Lényeinek Megidézése: Ezen 
roppant hatalmú varázslattal (amely a sámán 
számára „csak” 90 ill. 75 Mana-pontba kerül - 
az Első Törvénykönyvben megjelölt módozatok 
szerint) Tűzszellemet idéz a világra. Azon 
Tűzszellemek egyikét, akik annak idején 
Sogronnal harcoltak és maradtak alul... egyikük 
leírását és értékeit lásd lejjebb. 

Tűztáncoltatás: a varázslat hatóideje 
alatt a sámánnak csupán 75% az esélye arra, 
hogy a tűz követi az utasításait. 

 

Különleges képességek, 
kötelezettségek és hátrányok: 

• A Tűzjáró köteles minden héten 
egy élőlényt áldozni a elemi 
lényeknek. Ez többnyire 
valamilyen állat (legalább egy 
baromfi nagyságú) de lehet akár a 
tűzsámán ellensége is... a levágott 
áldozatot tűzbe kell vetni. 

• Amennyiben huzamosabb ideig 
hideg helyen tartózkodnak (több 
mint egy napon át 15 foknál 
hidgebb helyen) és nem képesek 
legalább egy tábortűz nagyságú 
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tüzet rakni (Szertartás varázslattal 
megáldva) akkor Mana-pontjaik fele 
elérhetetlenné válik számukra, és a 
rövid, 5 körön át tartó Mana 
visszanyerő imájukat sem képesek 
használni. 

• A Tűzjáró különleges 
képessége, hogy naponta a TSZ -ének 
felével megegyező E-jű tűz sebzését 
képes semlegesíteni (azaz egy 8. TSZ -
ű sámán naponta 4E tűz sebzését képes 
sértetlenül elviselni). Természetesen a 
sebzések összeadódnak. (Azaz a fenti 
példánál maradva a sámán „bekap” egy 
3E erejű tűz-sebzést, akkor már csak 
1E semlegesíthető a további 
sebzésekből. Ha még egyszer 
elszenved egy 3E erejű tűz-sebzést, 
akkor már 3-1, azaz 2E Sebzést kell 
elviselnie). 

• A Fagy alapú varázslatoktól 
minden esetben a lehetséges sebzés 
egészét szenvedi el. 

 
Páncélt sohasem hordanak, legfeljebb 

erős szövetből készült ruhát (SFÉ:1 
MGT:0) Kedvelt fegyverük a hosszúbot 
vagy a különféle egykezes kardok. Botja 
minden sámánnak van, ezek idővel (5. TSZ 
körül) mágikussá válnak - más különleges 
képességük nincs. Tolldíszüket szeretik 
magukon hordani - persze ha túl kirívó, 
vagy adott helyzetben árulóvá válhat, 
leveszik. Sok zöldfülű kapott már 
életreszóló leckét amiatt, mert hangosan 
felnevetett a tolldíszeiben megjelenő sámán 
láttán... 

Zayrr, A Tűzszellem 

Zayrr egy hatalmas (mintegy tizenöt 
méter magas) tűzelementál. Annak idején 
egyik tagja volt a Tűzszellemek tanácsának, 
melynek tagjait Sogron gigászi harcokban 
legyőzte. Most Sogron szolgája - de jobb ha 

az idéző erre nem emlékezteti őt. Képességei szinte 
legyőzhetetlenné teszik. Kizárólag rendkívül fontos, 
sorsdöntő esetekben jelenik meg. 

 
KÉ: 100 
TÉ: 200 
VÉ: 250 
CÉ: 100 
Támadások Száma: körönként 3 
Sebzés: 10k6 + 10k6 őstűz 
Fp: - 
ÉP: 200 
Mp: 100 (körönként újratöltődik) 
Asztrál ME: immúnis 
Mentál ME: immúnis 
Mérgek: immúnis 

Csak varázsfegyverek sebzik őt - már amelyek 
nem fémből vagy fából vannak, ezek ugyanis nagy 
eséllyel elégnek vagy elolvadnak roppant testén. 
(KM dönti el) Minden tűzalapú mágiát ismer és 
használ. Mp-i egy kör leforgása alatt újratöltődnek. 
Képes az idézés időtartama alatt egyszer 1k6+1 
tűzelementált maga mellé idézni, ehhez még Mp-k 
sem kellenek. Az elementálok addig maradnak 
mellette, amíg az ő megidézése le nem jár. 
Körönként szintén képes egy 20E erejű tűzgolyó 
köpésére (hatótáv: 500 méter, sebesség: 15 méter / 
másodperc) Ezt akkor is képes megtenni, ha éppen 
harcol vagy varázsol. Varázslatait harmad annyi idő 
alatt hozza létre mint más. 

Egy 100E erejű hőaura védi őt - tehát először 
ezt kell semlegesítenie annak, aki ősvíz/fagyalapú 
mágiát vet be ellene... ráadásul a hőaura körönként 
20E-t regenerál. 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: Atlantisz 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

 
 
 

  
 
 

 


