
 

 

 
  

Terra Sogronica 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Tűzburok 

Típus: szabad elemi formák 
Mana pont: 40 (30 n) 
Erősség: 1 (n) 
Sebzés: 6K6 (6K6-onként növelhető)  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: perc/Tsz 

Ez a hihetetlen erejű varázslat 
képes tökéletesen lezárni a tűzvarázsló 
zónáját, ugyanis egy 20m átmérőjű, 
3m falvastagságú üres félgömböt hoz 
létre, amelytől a behatolók 
(amennyiben megpróbálnak áttörni 
rajta) 6K6 Sp-t veszítenek.  

Plazmaalak 

Típus: tűzmágia magasiskolája 
Mana pont: 30 
Erősség: 3 
Sebzés: 3K10  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: kör/Tsz  

A varázslat hatásában 
megegyezik a Tűzalak varázslattal, 
csak az eredmény itt egy vakító 
fehéren izzó hőalakot hoz létre. A 
hőmérséklete 800 celsius fok, így 1 
méteres körzetben 1K6-os sebzésű 
hőaura veszi körül, továbbá erős fénye 
miatt ellenfelei levonásokkal 
küzdenek: Ké:-20, Té: -40, Vé: -30, 
Cé: -50.  
 

Az alábbiakban igen ritka, csak 
magas szintű tűzvarázslók által 
használható varázslatokat közlünk. A 
legtöbbjük már ismerős varázslatok 
továbbfejlesztett változata, amelyeket 
már Ardae Magnustól függetlenül a 
tűzmágia mestereinek új generációja 
készített el.  

Tűzhidra 

Típus: tűzlények megidézése 
Mana pont: 52 (6 Mp-tal növelhető) 
Erősség: 1 (n) 
Sebzés: 3K6 (2K6-onként növelhető)  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: Tsz+12 kör  

A varázslat befejeztével egy 
kilencfejű hidra jelenik meg. Ez 
körönként 9 támadást jelent, aminek 
harcmódosítója 50. Ehhez a nagy méret 
miatt (3-4 méret) hozzáadódnak a harc 
magasabbról bónuszai. Egy támadás 
helyett bevetheti különleges támadását 
is: Tűzcsóvát fújhat az E-nek 
megfelelően, vagy Tűzcsóvát köphet. Ez 
szintén irányítható és kitöréssé válhat.  
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Tűzúr hívása 

Típus: tűzmágia magasiskolája 
Mana pont: 60 
Erősség: 50 
Sebzés: lásd a leírást  
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: 2 perc/Tsz  

Hasonló a Szolga / Harcos hívásához, ám itt 
egy tűzúr jelenik meg. A híváshoz szükséges, hogy a 
tűzvarázsló zónájában legalább 15E-jű tűz égjen. A 
tűzúr parancsokat nem fogad el, csupán kérést 
teljesít, együttműködés céljából. A megegyezés a 
KM feladata ( a tűzurak hevesek és keményfejűek, 
de kellő tisztelettel bármire rávehetők ). Ha a tűzúr 
megsértődik, azonnal távozik, és 1k6 napig nem 
reagál semmilyen hívásra.  

Tűzvillámok 

Típus: tűzmágia magasiskolája 
Mana pont: 35 
Erősség: 20 
Sebzés: K100 x K3  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 5 kör  

Ez a varázslat a Villámszórás „extraerős” 
változata. Itt a tűzvarázsló minden ujjából 
szegmensenként 10 villám, azaz körönként 100 
villám csap ki, de ezzel nehéz célozni (Ezért „csak” 
1k100 villám talál célba). Ezt a számot kell 1k3-mal 
megszorozni.  

Tűzzóna 

Típus: tűzmágia magasiskolája 
Mana pont: 15 
Erősség: - 
Sebzés: -  
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: 1 perc/szint  

A tűzvarázsló képes ezen módszer 
segítségével zónáját kiterjeszteni, mintegy 
távolbahatni. Létrehozása közben a végrehajtó 
elméje a keresett tűz jelenléte után kutat. Ehhez nem 
kell ismernie az elérendő helyet, elég, ha a nevet 
tudja (valamelyik a kettő közül). Ezt az 5. kör végére 
mindenképpen megtalálja, ha létezik. Ha a 
tűzvarázsló által meghatározott helyen nincs tűz, 

akkor a mana-pontok elvesznek és a 
felhasználó biztos lehet benne, hogy az adott 
helyen nincs gyertyánál nagyobb (tehát 
legalább 1 E-s) tűz. A varázslat hatótávolsága 
tapasztalati szintenként 10 km sugarú kör. A 
varázslat ideje alatt a tűzvarázsló transzhoz 
hasonló állapotban van. Ha az elméje 
megtalálta a keresett tüzet - mely lehet elemi, 
vagy közönséges - akkor a fényerősségének 
határáig mindent lát és hall. A fényerősségen 
kívül lévő dolgok számára teljesen 
láthatatlanok, az onnan érkező hangokra 
teljesen süket. A zóna másik nagy előnye, hogy 
az időtartam lejártáig bármilyen varázslat 
létrehozható benne, hatótáv a fényerősség. 
Nagy haszna van természetes tüzeknél a Hideg 
tűz varázslatnak, mellyel az alapul szolgáló tűz 
fénykörét lehet növelni. A kapcsolat azonnal 
megszakad, ha a tűz kialszik. A tűzből 
Tűzgyűjtéssel mana-pontok nyerhetők, de 
ilyenkor semmi mással nem foglalkozhat a 
tűzvarázsló. Szent tüzek , templomokban lévő 
szentelt örökmécsesek és az olyan tüzek, 
amelyeken Szertartás, vagy Áldás varázslat hat, 
nem képezhetik a varázslat tárgyát.  

Tűzűzés 

Típus: tűzmágia magasiskolája 
Mana pont: 50 
Erősség: 18 
Sebzés: -  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc 
Hatótáv: Tsz méter  

A tűzvarázsló szintjével azonos méteren 
belül nem tud tűz gyulladni, vagy ha mar ég 
azonnal elalszik. 10 mana-pontért 
meghosszabbítható a hatás 1 perccel. A terület 
a tűzvarázslóval halad, ami kikerül a 
hatókörzetből nem gyullad be újra, ha csak 
valami be nem lobbantja. Ez lehet mágia, 
parázs. Tehát egy fáklya nem gyullad be, de 
egy máglya parazsa percek múltán tűzre 
lobbantja az üszköket. A szentelt tüzekre nem 
hat a varázslat.  
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Morquor szólítása 

Típus: tűzmágia magasiskolája 
Mana pont: 72 
Erősség: 50 
Sebzés: -  
Varázslás ideje: 10 perc (60 kör) 
Időtartam: speciális  

A varázslat segítségével az elsődleges 
anyagi síkra idézhető egy Tűzköpő 
(Bestiárium). Mivel a démoni síkokon a 
Morquorokra vadásznak, a tűzvarázsló 
szívességet tesz neki, ha Ynevre idézi. 
Azonban ahhoz, hogy parancsokat adhasson 
neki, további egyezség szükséges. Ezt a 
párbeszédet minden esetben le kell játszani. 
Az egyezségben megvitatják a démon 
szolgálatának mibenlétét és az Időtartamot 
is. A KM ügyeljen arra, hogy a Morquor 
megszemélyesítésénél a gondolati 
sémájánál leírtak domináljanak.  

Tűzcsillag 

Típus: tűzmágia magasiskolája 
Mana pont: 40 
Erősség: Tsz 
Sebzés: lásd a leírást  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 1 kör / Tsz  

A leghatékonyabb harci varázslat, 
amiről csak mágiahasználó álmodhat: A 
tűzvarázsló teste átalakul a tűzalaknál 
leírtak szerint, csak alakja egy 3 láb 
átmérőjű gömb lesz, ami képes nagy 
sebességgel (150 L) repülni. Varázsolni 
ebben az alakban sem képes, ám körönként 
TSz/2-szer képes a testéből tűznyilat vagy 
tűzcsóvát lőni. Támadhat hatalmas testével 
is, ekkor az ellenfélnek Gyorsaság-próbát 
kell tennie. Nagy mérete miatt egy ilyen 
támadás akár több személyt is érhet. A nyíl, 
csóva és a támadás sebzése annyi E 
őstűznek felel meg, ahányadik TSz-ű a 
tűzvarázsló. A varázslat lejártával a 

tűzvarázsló igen legyengül, ami annyi percig tart, 
ahány kör volt a varázslat időtartama (Lásd 
Gyengeség!).  

Szunnyadó lángok 

Típus: alapvető tűzmágia 
Mana pont: 15+az eredeti 
Erősség: 7 
Sebzés: -  
Varázslás ideje: 1 kör + az eredeti varázslat 
Időtartam: egyszeri  

A tűzvarázsló egy előre elkészített varázslatát 
zárhatja egy tárgyba, amit egy láthatatlan 
varázsjellel pecsétel le. Ha a varázsjelet megtöri, a 
varázslat kiszabadul.  

 
 
 
 
 
 

 
2001.01.06.  

Szerző: Tronix 
Forrás: MAGUS Lista 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

A cikk tartalmazza a Tűzvarázslatok (Gyenge 
Balázs, Mlista) című cikk mindkét varázslatát 
(Tűzzóna, Tűzűzés).  

Ez a cikk Csaba MAGUS oldalán a Tűzmágia 
című cikk részeként szerepelt, de jól elkülöníthető 
volt, szerzővel, ezért külön cikként került 
feldolgozásra. 

Az írás jelentős része megtalálható az 
Atlantisz oldal Tűzvarázslói varázslatok című 
írásában. 

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

 
 
 

  
 
 

 


	Tűzburok
	Plazmaalak
	Tűzhidra
	Tűzúr hívása
	Tűzvillámok
	Tűzzóna
	Tűzűzés
	Morquor szólítása
	Tűzcsillag
	Szunnyadó lángok

