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akkor iszonyatos lángok kezdik 
kínozni testét a ruha alatt. Bár 
semmilyen tüzet nem lát úgy érzi 
mintha egy kemencében ülne, ezért 
minden körben 3K6 Fp-t veszít. Ez 
azonban csupán érzéki csalódás, ezért 
nem véd ellene SFÉ, vízaura, de a 
tűztől védő mágiák sem. Lényegében 
semmi nem változik meg körülötte 
ezért külső hatások ellen védő 
varázslatok hatástalanok ellene.  

Erősíteni 3 mana-pontonként 1 
E-vel lehet, ezzel nő a sebzés is K6-tal, 
ha a tűzvarázsló úgy akarja. Az érzéki 
csalódásba belehalni nem lehet, ezért 
csak Fp-t sebez, amelyek a varázslat 
után K6 Fp/kör sebességgel térnek 
vissza. Persze ha elájul - ami valószínű 
-, akkor már csak felönteni lehet egy 
vödör vízzel. 

Tűzszekér 

Mana pont: 70 + 5 Mp/fő 
Erősség: 24  
Sebzés: 6K6 
Varázslás ideje: 5 perc 
Időtartam: 10 perc/szint 
Hatótáv: ? 
Mágiaellenállás: mentális  

Csak Sogron Útját járó magas 
szintű tűzvarázslók tanulhatják meg 
ezt a pusztító erejű harci varázslatot. 
Az 5 perces litánia után egy lángoló 
szekér jelenik meg a tűzvarázsló előtt, 
amit két tűzelementál húz. A 
tűzvarázsló sértetlenül felszállhat a 
harci szekérre, továbbá annyi személy 

Minden Godon iránt érdeklődő 
lista tagnak! 

Az alábbi két varázslat egy része 
annak a tetemes mennyiségű tudásnak, 
amit négy dél ynevi kalandozó szerzett 
meg a hetedkor végén a Godoni 
Felföldről. Megbízatásukat az ordani 
Főtanácstól kapták, vezetőjük Rodin 
Coron volt, maga is az ordani Szenátus 
nemrég megválasztott tagja.   

Mintegy másfél tucat kódexet 
sikerült kimenekíteniük az évezredes 
godoni kazamata-rendszer egyik ágából. 
A földalatti menedékeket összekötő 
térkapu-hálózatot nem sikerült 
aktivizálniuk, ezért visszatértek 
Ordanba. A kódexeket, nagyrészt 
olvasatlanul, a Főtanács rendelkezésére 
bocsátották. Ezekből valóak a következő 
varázslatok, inkább érdekesek, mint 
hatékonyak. 

Égető bőr 

Mana pont: 20 
Erősség: 3  
Sebzés: 3K6 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: mentális  

Az ősi godoni mágia egyik 
átmenekített eleme, a Tűzmágia 
Magasiskolájába tartozó varázslat. 
Egyszerre egy ellenfélre képes 
összpontosítani a tűzvarázsló egy - az 
elméjében létező - tűz hőhatását. Ha 
sikertelen az ellenfél mágiaellenállása, 
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amennyit a varázslatban meghatározott, ha a 
tűzvarázsló megengedi neki. Más személyek 6K6 
(E/4) sebzést szenvednek a szekér lángjaitól. A 
szekérről harcolókat semmiben sem zavarja a tűz, 
mások azonban -10 Ké, -10 Té, -10 Vé és -50 Cé 
módosítóval harcolhatnak a szekér ellen, ha a 
pusztító hőség nem zavarja őket. Ezen kívül a 
magasabbról illetve az alacsonyabbról harcolók 
módosítói is beszámíthatnak a helyzettől függően. A 
szekér repülni nem képes, és vízzel csökkenthető az 
ereje. Kb. 2 vödör (20 liter) víz csökkent egyet a 
szekér erősségéből, ami ha elfogy (48 vödör) akkor 
megszűnik a szekér. A tűzelementál (szolga) szintén 
sebezhető vízzel: K6 Sp vödrönként. Mivel általában 
a tűzelementálok hamarabb elpusztulnak, mint a 
szekér, és azután nincs aki elvontassa azt, ezért nem 
érdemes a vízzel felszerelt ellenségnek nekirontani a 
tűzszekérrel. Mágiával idézett víz minden E-je 
eggyel csökkenti a szekér E-jet. 

 
Több mint 15 év után sikerült Godonból 

visszatérniük, miután a kráni fattyak maradékával 
megvívták. A hazatérés örömére bemutatott áldozat 
során adta Sogron e mágikus lunír karkötőt. 
Jelezvén, hogy kedvére való a halandók 
állhatatossága, és őbenne vetett hite. Maga az ékszer 
egy ordani kézműves remeke, egy a volt áldozatok 
között.   

Sogron Lunír Karkötője: 

Tiszta vöröslunírból készült karkötő, mintázata 
egy nyitott csuklyájú tűzkobra. Viselőjét védetté 
teszi 5 E nagyságú természetes tüzek ellen. Ezt a 
védettség minden rajta lévő felszerelése is megkapja. 
Ha a tűz nagysága meghaladja az 5 E-t, akkor a 
karkötő viselőjét 5 E-vel kisebb tűzként sebzi. 
Amennyiben Sogron vallású a karkötő viselője, 
képessé válik a közönséges tűz befolyásolására is. 
Naponta kettő alkalommal maximum 6 E nagyságú 
tűz erejét tudja +/- K6-tal megváltoztatni.  

Ha a Sogron vallású tűzvarázsló is egyben, 
akkor naponta három alkalommal mana-pont 
felhasználása nélkül tud varázsolni. Maximum 
TSZ*3 mana-pontot használhat fel egy varázslathoz 
a következők közül: 

 
 
 
 

• Tűzválasztás 
• Fekete tűz 
• Hidegtűz 
• Tűzébresztés 
• Tűzlohasztás 
• Tűzcsapás 
• Lobbanás 
• Füstmarás 

 
A Felföldet elborító aquir bolyongó átkok 

a mai felfedezők legnagyobb ellenségei. Maguk 
az aquirok már jórészt elhagyták a Godoni 
félszigetet, de az általuk létrehozott halálos 
átkok máig rontást hoznak az óvatlan utazókra. 
Javea papjainak rengeteg munkát okoztak, és 
gyakran erősebbnek bizonyultak náluk. 
Mígnem egy uj mágikus főzet elkeszítését 
sikerült elsajátítaniuk, mellyel már sikeresen 
elűzhették a rontást híveikről.  

A bolyongó átkok Ordan küldötteit sem 
kímélték, mígnem megismerték a főzet 
elkészítésének titkát.  

Átokűzés itala 

Készítheti: pap, boszorkány, boszorkánymester 
Mp: 60 ill. 90  
Időtartam: alvás alatt 
Ár: 3 arany  

Az ital felhajtása után K10 perc múlva 
álomba merül az illető. Az alvás 2-12 óráig tart, 
ezalatt minden átok ami az áldozatot terheli fele 
ill. harmada erősségben van jelen. Ez az 
átokűzést természetesen jelentősen 
megkönnyíti. Ébredéskor ismét felerősödik az 
átok ami azt jeleni, hogy visszaáll az eredeti 
erősségére, az alvás alatt megszerzett átkok 
viszont megduplázódnak vagy 
megháromszorozódnak. Ezen kívül az ital 
gyengítő hatása miatt K10 vagy 2K10 max. 
pszi-pontot is veszít az áldozat, amelyek 
naponta egyesével térnek vissza. Ha valaki 
akarata ellenére kénytelen inni az italból, 5. 
szintű méregként kell kezelni és Egészség 
próbát kell tenni ellene. A gyengébb fajtája, 
amely felezi az átkot és K10 max. pszit veszít, 
60 mana-pontba kerül. Az erősebb fajtája 90 
mana-pont felhasználást igényel.  
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Ha valaki Godon hideg tájékaira küldi 
csapatat rengeteg új dolgot tud meg mutatni 
nekik, ez csupán néhány a rajuk váró 
veszély és tudás közül. 
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Szerző: Mihi 

Forrás: MAGUS Lista 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

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

A cikk megjelent a MAGUS-Site G-portal 
oldalon is, Tűzvarázslói mágia - godoni címmel, 
ismeretlen szerző neve alatt, forrásmegjelölés vagy 
eredeti szerző feltűntetése nélkül. 
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