
 

 

 
 

Lilandrey 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

(magmatáncos) 
Előfordulás: idézett 
Megjelenők száma: 2K6 
Termet: K 
Sebesség: 70 (SZ) 
Támadás/kör: varázslat szerint 
Kezdeményező érték: 25 
Támadó érték: 80 
Védő Érték: 120 
Célzó Érték: 40 
Sebzés: 6K6 (tűzgolyó) 
Életerő pontok: 30 
Fájdalomtűrés pontok: 70 
Asztrál ME: Ép-i száma 
Mentál ME: Ép-i száma 
Méregellenállás: immúnis 
Pszi: - 
Intelligencia: alacsony 
Max. Mp.: 40 
Jellem: rend 
Max. Tp: 1200 

A lilandrey egyedülálló lény a 
maga nemében. Otthonosan mozog 
mind az őselemi föld, mind pedig a 
tűz síkján. Olyanok, mintha e két 
síknak a közös gyermekei lennének. 
Bármelyik síkon is járjanak a kettő 
közül, az ott őshonos kreatúrák nem 
bántják őket. Inkább élvezettel és 
csodálattal tekintik meg táncukat. 
Ezek az alig másfél láb magas 
lények alakjukban leginkább egy 
földig érő hajú elf nőre 
emlékeztetnek. 

Kezeük és lábfejük mindig a 
sárgásvörösen izzó fém színében 
tündököl.  Bőrük, ha van egyáltalán 
nekik, folyamatos változásban van. A 
szemlélő számára olyan hatást kelt, 
mintha szikladarabkák úsznának az 
olvadt láva felszínén, ez a bőr a 
lilanreynek 12-es SFÉ-t biztosít. 
Táncuk közben lépéseik nyomán a 
talaj megolvad. Gyors, széles ívű 
mozdulatokkal és hatalmas ívű 
ugrásokkal tarkított táncuk szemet 
gyönyörködtető. Ha hosszabb ideig 
táncolnak egy adott területen, 
mozdulataik nyomán a környezetük 
megolvad és úgy fröccsen, akár a víz. 
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Az elsődleges anyagi síkra csakis idézés által 
kerülnek. Megidézésük formuláját pedig csak 
Ordanban, ott is a nagyon magas rangú tűzvarázslók 
és a fekete lángok tanácsa ismeri. Ebből 
következően a lilandrey-ekkel csak Ordanon belül 
találkozhat a szerencsés utazó. Általában csakis a 
legnagyobb állami és egyházi ünnepek alkalmával 
idézik meg őket, az egyik belső szigeten, melyet az 
ünnepek alkalmából megnyitnak a látogatók 
számára. Ha elég sokáig tart a tánc, a vége már 
leginkább egy vízi balettelőadásra hasonlít, ahogy a 
lilandrey-ek az olvadt talajban úszva folytatják 
táncukat. Távoztuk után általában napokba telik mire 
a talaj elkezd kihűlni és újra megszilárdulni. 

 

 
 
 
 

2019.12.09.  
Szerző: Nánási Dániel 

Forrás: Facebook, MAGUS az igazi 
csoport 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 

 
 
 
 

 
  


