
 

 

 
 

Reuzad 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 70 (SZ) 
Támadás/kör: 2 
Kezdeményező érték: 50 
Támadó érték: 85 
Védő Érték: 110 
Célzó Érték: 40 
Sebzés: K6 vagy varázslat 
Életerő pontok: 25 
Fájdalomtűrés pontok: 60 
Asztrál ME: 30 
Mentál ME: 30 
Méregellenállás: immúnis 
Pszi: - 
Intelligencia: magas 
Max. Mp.: 210 
Jellem: halál 
Max. Tp: 1100 

E faj tagjai nem sokkal a Kyria 
bukása után jelentek meg Yneven. Nem 
önszántukból jöttek erre a világra és a 
legkevésbé sem szeretnek itt lenni. 
Részleges alakváltásra képesek. Ez 
abban merül ki, hogy áttetsző 
borostyánszín bőrük átformálásával 
külsőjüket tudják módosítani. 
Alakváltási és leutánzási képességeik 
csak elf szabású lények alakjának 
másolását teszik lehetővé számukra. Az, 
hogy kinézetüket megváltoztassák hat 
kört vesz igénybe. Minden alkalommal 
vissza kell alakulniuk eredeti 
formájukba, majd abból kiindulva 
létrehozni új küllemüket.  Képességeik 
messze elmaradnak urakéitól. 

A Zauderekkel ellentétben ők 
sem testalkatukat, sem 
személyiségüket nem tudják 
módosítani. Amiért viszont uraik 
leigázták őket, a rendkívüli érzékük a 
mágiához. Ők voltak azok, akiket előre 
küldve, oktatókén eljuttattak a 
széthullott Kyria romjain éledező új 
hatalmak egyikéhez. Az ő álltaluk 
okított mágiaforgatókból lettek azok, 
akiket ma már csak Dava őrült 
máguskirályaiként ismer a történelem.  

 
 
 



MAGUS                                                                                   Reuzad                                                             Kalandozok.hu 

2 
 

Noha valójában ők csak az alapokat fektették 
le, hogy uraik érkezésük után kényük-kedvük szerint 
tovább csiszolhassák azt. Komoly szerepük volt a 
társadalom szétzüllesztésében és a káosz magjainak 
elvetésében. Ők voltak, akik kiprovokálták a Ryekel 
és Toronnal szembeni hadba lepést is, hogy 
meggyengítsék mindhárom hatalmat, megteremtve 
ezáltal a lehetőségét egy inváziónak. 
Szerencsétlenségükre a terv melynek részeként ide 
kerültek, végül elbukott. Nem csak ők, de az uraik 
közül is jó páran Yneven ragadtak. Mágiájuk a 
hetedkori torzmágiára hasonlít legjobban, ám annak 
minden esetlegességét nélkülözi. Képesek egy-egy 
varázslatot az egyébként szükséges mannaköltség 
töredékéből létrehozni., valamint már létrejött 
hatásokat könnyedén átformálni. Az emberi fajt 
lenézik, alantas kihasználandó alsóbbrendű 
lényekként kezelik. Azon sérelmeket, melyek őket 
érték és érik mind a mai napig uraik részéről, rájuk 
vetítik ki és ha tehetik bosszújukat is rajtuk teljesítik 
be. Rosszindulatú, manipulatív lények. Előszeretettel 
befolyásolnak nagyobb hatalommal bíró embereket, 
hogy harcokat és vérontást provokáljanak ki. 
Nagyon könnyen tanulnak nyelveket, és különböző 
mágiaformákat. Nem meglepő tehát, hogy akad 
köztük olyan is, amelyik akár tíz-tizenöt nyelven is 

beszél, köztük akár az ónyelvek valamelyikét 
is. A világ szerencséjére oddal nem 
rendelkeznek, így kárt nem képesek a 
szavaikkal okozni. Ha az ember egy reuzad 
ténykedésének középpontjában találja magát, 
nagyon hamar érthetetlenül sok halálos 
ellensége lesz. Netán, ha sikeresen végez is 
vele, biztos lehet benne, hogy egy Zauder is 
van valahol a háttérben, akit sikeresen magára 
haragított tettével, hiszen egy értékes szolgától 
fosztotta meg. 
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