
 

 

 
  

Tűzvarázslatok 
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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, amin Szertartás, vagy Áldás 
varázslat hat nem képezhetik a 
varázslat tárgyát. (Nyúltól) 

Tűz űzés 

Mana pont: 50 
Erősség: 18 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc 
Hatótáv: Tsz. méter  

A tűzvarázsló szintjével azonos 
méteren belül nem tud tűz gyulladni, 
vagy ha már egy 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 tűzbe lobbantja 
az üszköket. A szentelt tüzekre nem 
hat a varázslat. 
 

Tűzzóna 

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 
nevét 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 tejesen láthatatlanok, az onnan 
érkező hangokra teljesen süket. 
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A cikk felhasználásra került a 
Tűzvarázslatok (ismeretlen szerző, Atlantisz) 
című íráshoz, forrás megjelölése nélkül. 

A cikk felhasználásra került a Terra 
Sogronica (Tronix, Csaba MAGUS oldala) 
című íráshoz, forrás megjelölése nélkül. 

A cikk felhasználásra került a 
Tűzvarázslói varázslatok (ismeretlen, MAGUS-
Site G-portal) című íráshoz, forrás megjelölése 
nélkül. 

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