
 

 

 
  

Tűzvarázslatok 
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Tűzbevonat 

Mana pont: 2 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 5 perc 
Sebzés: K6  

A varázslat segítségével a 
tűzvarázsló embernél kisebb tárgyakat 
vonhat be tűzzel. A tűzbevonat a 
tűzaurához hasonló, nem árt a 
tárgynak, amelyre varázsolták, hatását, 
1 E esetén K6-os sebzést kifelé fejti ki. 
A bevonat az egész tárgyat befedi, így 
csak az foghatja meg égési seb 
szerzése nélkül, aki védett a tűz hatása 
ellen. A bevonat a tárgyhoz kötött, 
azzal együtt mozoghat, az időtartam 
lejártáig. A varázslat a mana pontok 
többszörözésével erősíthető. 

Kémlelő tűz 

Mana pont: 6 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 6 kör (1 perc) 
Sebzés: -  

A varázslat a tüzek közti 
szimpatikus viszonyt használja ki; 
hasonlóan működik a Kémszem 
Varázsjelhez. Segítségével a 
tűzvarázsló képes egy tűzzel úgy látni, 
mintha az saját szeme lenne. A 
szimpatikus viszony kialakulásához a 
varázsló zónáján belül kell egy tűznek 
lobognia 

Tűzfuttatás 

Mana pont: 1/E 
Erősség: 2  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 5 perc 
Sebzés: -  

A varázslat segítségével a 
tűzvarázsló a kiszemelt tüzet 
mozgathatja. A tűz körönként egy 
métert haladhat, de lassabban is 
mozgatható, a tűzvarázsló akarata 
szerint. A tűz arra mászik el, amerre a 
tűzvarázsló akarja, égett nyomot hagyva 
maga után. A tűz mérete csak a tűz 
mana pont igényét határozza meg, így 
bármekkora tűz futtatható. Kis tüzekkel 
a tűzvarázsló üzenhet, ábrákat 
„karcolhat” fába és más éghető anyagba; 
míg a nagyobb tüzek terjedését is 
befolyásolhatja. A mana pontok 
duplázásával az időtartam is duplázható.  

A varázslattal csak egész tűz 
mozgatható, részekre nem lehet bontani. 
A mozgó tűz – erősségének 
függvényében – lángra lobbant minden 
éghető anyagot, ha véget ért a mozgás, 
akkor új helyén ég tovább, ha lesz, ami 
táplálja. A varázslat szent tüzekre nem 
alkalmazható. Azokat a mágikus 
tüzeket, amik helyhez kötöttek, csak 
akkor mozgathatja el, ha a varázslat 
erőssége nagyobb, mint a mozgatni 
kívánt tűznek. A varázslat erőssége 1 
Mp után kettővel nő. 
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(ez helyettesíthető erre a célra készített rubin 
varázstárggyal; drágakőmágia), ami lehet 
természetes, de őselemi is, és legalább egyes E-vel 
kell rendelkeznie. A tűz-pár másik tagjának is 
ezekkel a tulajdonságokkal kell bírnia. A varázslat 
szent vagy papi áldás alatt álló tüzek esetében nem 
jön létre, és a Mp-ok sem vesznek el. A varázslónak 
vagy látnia kell azt a tüzet, amiből ki akar nézni, 
vagy ismernie kell a pontos helyét. (Ezt megtudhatja 
a Tűzészlelés  Pszi diszciplínával, vagy már eleve 
rendelkezhet a tudással, például azáltal, hogy már 
járt az adott helyen, és ismeri mondjuk a kandalló 
helyét.) A varázslat alkalmazása közben a varázsló 
képes megváltoztatni a nézőpontját (körbe tud 
nézni), de egy környi idő (10 másodperc) alatt csak 
egyszer képes körbefordulni. A varázslat időtartama 
6 Mp-ért újabb 6 körrel növelhető. 
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Szerző: ismeretlen 
Forrás: ismeretlen 
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