
 

 

 
 

Gianagi vízvarázsló 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Gianag városa igen nagy, és a 
szikla belsejében sok olyan hely van, 
amit az egyszerű városlakók nem is 
sejthetnek. Olyan szervezetek és titkos 
társaságok laknak itt, akikről jóformán 
senki nem is hallott. Ezek közé a 
szervezetek közé tartozik a Gianagi 
Vízvarázslók Rendje is.  

Mélyen a város alatti 
barlangrendszerben van egy föld alatti 
tó, amelynek a partján áll a rend 
központja. Az, hogy központ a szó 
szoros értelmében igaz, hiszen ez az 
egyetlen olyan épület ahol előfordulnak. 
A rendet alig háromszáz éve alapította 
egy Doranból elkerült elementalista, a 
rend mégis igen nagy hírnévnek örvend 
a „hivatalos körökben”. 

A rend vezetése nem ismer el 
semmiféle hatalmat maga felett, ezért 
több konfliktus is volt a rend és a város 
hercege között. De végül mindkét fél 
belátta, hogy nem tesz jót nekik a 
torzsalkodás. Ezért közös elhatározásra 
jutottak. Nem vesznek egymásról 
tudomást, és ezzel elintézetnek 
tekintették a dolgot. 

A vízvarázslók rendje pedig 
elkezdhetett nyugodtan dolgozni. Az 
elementalista felépítette a rendházat, 
majd tanítványokat fogadott maga 
mellé. Az első tanítványok még nem 
örvendtek nagy hírnévnek, de az első 
bevetések után már kezdték őket 
komolyan venni. Látványos és igen 
hatásos varázslatokkal támadtak, illetve 
védekeztek a támadások ellen. 

Főleg testőri feladatokat láttak el. 
Néhány évtized múlva a varázslók 
szolgálatait már igen súlyos 
aranyakban fizették meg azok, akiknek 
szükségük volt rá. De a pénzükért 
igazi szakembereket kaptak.  

 
A rend varázslói kék köpenyt 

viselnek és egy szimbolikus hullám 
van ráhímezve. Erről a jelképükről 
már messziről megismerni őket. 
Ezenkívül a tapasztaltabb varázslók 
testén jelentkeznek a vízzel való 
érintkezés jelei. Vízerek és kékes 
foltok látszanak a testükön.  

A rendbe bárki bekerülhet, aki 
elég elhivatottságot érez és megvannak 
a képességei, valamint képes fizetni 
150 aranyat. Ugyanis ennyibe kerül 
egy vízvarázsló teljes képzése. De ezt 
az összeget csak igen kevesen képesek 
kifizetni. Ezért a rendnek van egy 
olyan kitétele, miszerint a növendéket 
ingyen kioktatják, de akkor az első öt 
évben a rend szokásos bérén kívül még 
a varázslónak járó fizetés hetven 
százalékát is megkapja. Ez igen nagy 
összegnek hangzik, de általában 
akadnak olyanok, akik ezen feltételek 
mellett is vállalják a dolgot. Hiszen 
hatalmat kapnak, és az első években 
úgyis a szellemi fejlődésre fordítanak 
nagyobb gondot.  

A rend tagjai életük végéig a 
rend kötelékében maradnak. Nem 
vállalhatnak el csak olyan munkát, 
amelyre a rend áldását adta. 
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Ez rend általában csak az anyagi oldalát nézi a 
dolgoknak, nem az erkölcsi dolgokat. De mivel 
szövetségi területen van a rendházuk, ezért a 
toroniaknak csak akkor dolgoznak, ha azok a dolgok 
nem sértik a szövetség érdekeit.  

 
Ha valaki eljut odáig, hogy felveszik a rendbe, 

akkor megkezdődik a képzése. Először a szellemi 
fejlődésre fektetik a nagyobb hangsúlyt. 
Megtanulják a mágia alapjait és a Pszi tudományát 
is. Ugyanolyan kiképzést kapnak mint ha Doranban 
tanulnának. Minden olyan képzettséget megtanulnak 
amit a többi varázslóiskolában. De az elemi mágiára 
fektetik a hangsúlyt.  

A vízvarázslók az elemi mágia körébe tartozó 
varázslatokat az alapkönyvben leírt mana pontok 
háromnegyedéért képesek megidézni természetesen 
felfelé kerekítve. A víz alapú varázslatokat pedig 
fele annyi mana pontért.  

Annak, hogy valaki vízvarázsló, vannak 
előnyei és hátrányai is. Nagy előnye az, hogy a 
vízmágián alapuló varázslatokat tudják alkalmazni, 
valamint az, hogyha nagyobb kiterjedésű víz mellett 
vannak, akkor a varázslataik fele annyi idő alatt 
jönnek létre mint alapban. Ennek a víznél legalább 
folyó méretűnek kell lennie.  

De megvannak a maga hátrányai is. Ha valaki 
vízvarázsló, akkor vízfüggőség alakul ki nála. Ez 
azzal jár, hogy naponta legalább 5-10 liter vizet kell 
meginniuk. Ez a hatalmuktól függ. Minél 
hatalmasabb valaki, annál több vizet kell inniuk. Ha 
ezt nem teszi meg, akkor az első víz nélkül töltött 
nap nem történik semmi. De a második napon már 
jelentkeznek az elvonási tünetek. A varázsló minden 
képességéből veszít egy pontot. Valamint a 
varázslatai is minden ilyen nap után egyet veszítenek 
az erejükből.  

A víz pedig egyre jobban elhatalmasodik a 
varázslón. A rend jelenlegi nagymestere már nem is 
ember, sokkal jobban hasonlít egy vízelementálra. 
Hatalma pedig a vízurakéval vetekszik. 

 
 
 
 
 
 
 

Vízbéklyó 

Erősség: 1 
Sebzés: általában nincs 
Mana pont: 3 
Időtartam: 10 kör 
Varázslás ideje: 1 kör 

A varázslat nem támadó varázslat, hanem 
a lefegyverzésre és a féken tartásra való. A 
varázslat hatására elemi vízből készült bilincs 
jön létre az áldozat csuklóján és a bokáján. 
Ennek hatására az áldozat nem képes a 
mozgásra. A varázslat ereje 2 mana pontonként 
növelhető, valamint az időtartam is növelhető 3 
mana pontokként egy körrel. Ez a vízvarázslók 
egyik leggyakrabban alkalmazott varázslata.  

Fullasztás 

Erősség: 5 
Sebzés: nincs 
Mana pont: 12 
Időtartam: 5 kör 
Varázslás ideje: 2 kör 

Ez is egy igen gyakran alkalmazott 
varázslat. Nagyon alkalmas arra, hogy a támadó 
lendületét megtörje. A varázslat hatására egy 
vékony elemi víz csóva jelenik meg a támadó 
előtt. A vízcsóva az áldozat száján keresztül 
hatol be a tüdőbe. A behatoló víz pedig 
fulladásos halálhoz vezet. Persze a varázsló 
előbb is megszüntetheti a varázslatot. Általában 
nem várják meg, amíg az áldozat megfullad, 
csak a lendület megtörésére használják.  

Még egy rohamozó csatamén is 
megtorpan, ha a tüdejébe víz kerül. 
Mindazonáltal a Dorani nagytanács szerint ez a 
varázslat már szinte fekete mágiának minősül, 
mert az áldozat testében van jelen az elemi víz. 
Az persze már nem érdekli őket, hogy a víz 
kívülről hatol be és nem az áldozat testén belül 
jön létre.  

A vízvarázslókat persze ez a vita egy 
cseppet sem érdekli, hiszen igen hatékony 
varázslat. 
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Vízkígyók 

Erősség: 3 
Sebzés: nincs 
Mana pont: 10 
Időtartam: 5 kör 
Varázslás ideje: 2 kör 

A varázslat nem támadó varázslat, 
hanem a lefegyverzésre és a féken tartásra 
való. A varázslat 

Szintén egy védekezésre való 
varázslat. A varázslat hatására a támadó 
előtt elemi víz kígyók jelennek meg. A 
kígyók száma alapesetben 5+ a varázsló 
tapasztalati szintje. A kígyók hajladoznak, 
előre hátra és megakadályozzák, hogy a 
támadó közelebb kerüljön az áldozathoz. 
Még arra is képesek, hogy arrébb lökjenek 
egy megtermett férfit.  

Fagymágia:  

A vízvarázslók a fagymágiát is 
előszeretettel alkalmazák. Általában elemi 
vizet és elemi hideget idéznek meg. Majd 
ezt formázzák, és kialakul a varázslat. Igen 
elképesztő látvány tud lenni, amikor egy 
fogadóteremben hirtelen jégpáncél jelenik 
meg a padlón, és mindenki össze vissza 
csúszkál. A támadás pedig ilyen 
körülmények között szinte lehetetlen.  

Jégcsóvákkal, jégfallal és jégzáporral 
védik meg gazdáikat.  

Vízelemi lények idézése:  

Ez a varázslat sokban hasonlít a 
nekromanták élőhalott idézés litániájához. 
De a körülményeknek nem kell olyan 
speciálisnak lennie. Mindenképpen víz 

közelében kell lennie a varázslónak, hiszen abból 
fog kilépni az elementál. Az alap mana-pont 35. i tíz 
mana pontért a varázsló bármilyen formát adhat az 
elementálnak. A közepes hatalmú vízelementálok 
megidézése 55 míg az igazán nagyhatalmúak 
megidézése 85 mana pontba kerül.  

Az elementál megjelenik a varázsló hívására 
és annak egyetlen parancsát teljesíti. De ennek a 
parancsnak egyszerűnek kell lennie. A szolgálat 
elvégzése után az elementál visszatér a saját síkjára.  

Egyes nagyhatalmú vízvarázslók külön 
paktumot kötnek a víz elemi síkjának a lakóival. 
Ezáltal azok nem csak egyetlen feladatot 
teljesítenek, hanem hosszabb ideig is képesek 
szolgálni a varázslót. De ennek a szolgálatnak 
általában megkérik az árát.  

Ha tűzlényekkel kerülnek szembe, akkor még 
a szolgálat árát sem kérik a varázslótól, hiszen ezek 
iránt a lények iránt olthatatlan gyűlöletet éreznek. 
De ha egy tűz és vízelementál összecsap, akkor jobb 
ha senki nem tartózkodik a közelben.  
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