
 

 

 
  

Korommágia 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Koromsugár 

Típus: korommágia 
Mana pont: 15 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A tv ezen varázslat segítségével 
a szájába szívhatja a közelében égő 
tüzek hamuját, majd ráfújhatja 
áldozataira. Aki belekerül a sugár 
útjába, az K6 Sp-t veszít (E-nként), 
valamint eldugul a füle, és a szemét 
sem tudja kinyitni. Amíg nem tisztítja 
ki ezen testrészeit, addig nem tud 
varázsolni, pszit használni, valami 
természetesen nem lát és hall.  

Koromőr 

Típus: korommágia 
Mana pont: 17 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: Tsz kör 
Hatótáv: ? 
Mágiaellenállás: -  

A pap a koromból bármilyen 
felületre (bár jobb ha sík) jelmágikus 
rúnákat rajzol. Ez képes figyelmeztetni 
a papot ha valaki/valami mozog.  
 

Sogron pap varázslatok 

Korompáncél 

Típus: korommágia 
Mana pont: 8 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: Tsz kör 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A tv, felhasználva a látótávolságán 
belül égő tüzek hamuját maga köré 
formázhat egy aurát, mely egész testét 
elfedi, és E*1 SFÉ-vel rendelkezik. Az 
aura a tv-t a látásban nem zavarja, de az 
ellenfelek célzófegyver-használatát 
erősen (-25 CÉ).  

Koromfegyver 

Típus: korommágia 
Mana pont: 5 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: Tsz kör 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A tv, felhasználva a látótávolságán 
belül égő tüzek hamuját a kezébe 
formázhat egy tetszőleges egykezes 
pengét, melynek tulajdonságai 
megegyeznek az adott fegyverével, és 
TSZ-enként 1 körig marad fenn.  
 



MAGUS                                                                                Korommágia                                                           Kalandozok.hu 

2 
 

Koromszolga 

Típus: korommágia 
Mana pont: 35 
Erősség: 3  
Sebzés: spec. 
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: Tszx2 perc 
Hatótáv: ? 
Mágiaellenállás: -  

A varázslathoz kell legalább 1E-s tűz, 
amelynek hamvaiba és a füstjébe a pap jeleket rajzol 
a jobb mutató újával, majd a varázslat végére egy 
embernyi magas, emberi formájú füst anyagiasul. 
Követi a pap minden utasítását, aki enyhébb 
koncentrációval képes életben tartani. A 
koromszolga támadása nem igazi fizikális sérülés, 
sokkal inkább egy „mérgező” füst, amelynek súlya 
is van. Ha elpusztul akkor egy „robbanás” félével 
távozik, a korom a földre hull és szép lassan elszáll... 
kínt okozva minden lélegző lénynek. A 
koromszolgának 3 Ép-je van, annyi Fp-je amennyi a 
pap Akaratereje *3. Mérgekre immunis.  

Ha a varázsló koncentrációja megszűnik - ép 
sebesülés éri vagy egyszerre több mint 4 Fp akkor - 
elveszti a szolga fölötti koncentrációt és az 
darabokra omlik... A koromszolga mégiscsak 
matária ezért öklei súlyosak k6+1, Ké: a pap fegyver 
nélküli kéje, Té: pap fegyvernélküli Té, Vé: pap 
fegyver nélküli Vé-je. Csak mágikus fegyverrel lehet 
sebezni, egyszerre a pap annyit képes irányítani, 
mint amennyi a Tsz-e.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koromharcos 

Szféra: Sogron 
Mana pont: 50 
Erősség: 3  
Sebzés: K6 
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: Tsz x 1perc 
Hatótáv: ? 
Mágiaellenállás: -  

A varázslathoz legalább 3E-s tűz kell, 
illetve annak a parázsló hamvai. A pap jeleket 
rajzol először a jobb mutatóujjával, majd a bal 
hüvelykével... ezt követően a parázs és a hamu 
összeáll egy humanoid formává. Szemeiben a 
parázs izzik, akárcsak ökleiben. Minden 
csapása éget, ha valami tőle meggyullad az 
azon nyomban elhamvad s a harcos testébe 
olvad, aki ettől mindig erősebb lesz, tehát képes 
gyógyulni. A koromharcost a pap képes 
irányítani, de értékei tőle független. Viszont ha 
a pap koncentrációja megszűnik, akkor a 
koromszolga szétesik. Értékei: Ké: 30, Té: 63, 
Vé: 89, Sp: K6, Ép: 3, Fp: 50, AME, MME 
mérgek: immunis.  
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Szerző: ismeretlen 
Forrás: Atlantisz 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 

A cikk felhasználásra került a 
Tűzvarázslatok (ismeretlen szerző, Atlantisz) 
című íráshoz, forrás megjelölése nélkül. 

A cikk megjelent Papi mágia Sogron 
címmel a Hotdog/MAGUS oldalon is, 

BlackRawen neve alatt, a forrás vagy az eredeti 
szerző feltüntetése nélkül. 
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