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Ligeroe

Előfordulás: idézett
Megjelenők száma: 1
Termet: E
Sebesség: 250 (SZ) 240 (L)
Támadás/kör: 2
Kezdeményező érték: 60
Támadó érték: 300
Védő Érték: 350
Célzó Érték: 60
Sebzés: fegyver szerint
Életerő pontok: 72
Fájdalomtűrés pontok: 212
Asztrál ME: immunis
Mentál ME: immunis
Méregellenállás: immunis
Pszi: 20. szintű, mesterfokú alkalmazó
Intelligencia: kimagasló
Max. Mp.: Jellem: káosz
Max. Tp: 19 000
Az
egyik
legerősebb
Démonherceg mind között, Ligeroe a
Gyötrelem Síkjának az ura. Megjelenése
emberi, leginkább egy Xingre hasonlít.
Bőre - ha ugyan bőrnek lehet nevezni enyhén szürkés árnyalatú. Szemei
fakózöldek. Dús szemöldökei egyetlen
sötét vonalat vonnak homlokára, az orra
fölött kis háromszöget rajzolva.
Tekintete átható és természetfeletti
akaraterőről árulkodik.
A Gyötrelem Síkján égre törő,
csipkézett gerincű hegyek között lapos,
sivár pormedencék húzódnak. Minden
szürke vagy fekete, más szín ezen a
Síkon nem lelhető fel. A pormedencék
tágas síkságok, ahol mindent egyöntetű,

szürke por borít. A sivárságot csak ittott töri meg egy-egy torz növény. Ezek
távolról emlékeztetnek az Elsődleges
Anyagi Sík fáira, de törzsük göcsörtös
és torz, leveleik összeaszottak. Az
összes ilyen növény koromfekete,
mintha csak egy hatalmas tűzvészben
szenesedett volna el. Az ég e fölött a
kietlen táj fölött zöldesszürke,
leginkább
nehéz
viharfelhőkhöz
hasonlatos. Nap sohasem süt le a
Gyötrelem síkjának puszta vidékére, a
fény az örökké gomolyogni látszó
égből árad. A Síkot igen sok
közdémon lakja, de még annál is
nagyobb a síkságon céltalanul
bolyongó
Denebolák,
azaz
démonfattyak száma. Ezek a lélektől
megfosztott testek démoni portyák
vagy félelmetes kárhoztató átkok
eredményeképp kószálnak itt.
A legnagyobb hegység tetején,
egy fennsíkon emelkedik Ligeroe
palotája.
A
hegységet
alkotó
sötétszürke kőzetből emelték, éppen
ezért nem is látszik, meddig tart a hegy
és honnan kezdődik maga a vár. A
palota minden tekintetben hatalmas.
Falai magasak, tornyai az égig
nyúlnak. A várban megszámlálhatatlan
Xing és Malmoth lakik, körülötte
pedig állandóan Sherebek hada
járőröz.
Ligeroe tart egy különleges
csapatot is vára mélyén: húsz félelmet
nem ismerő Sytixet. Ha ő maga bajba
kerülne, ezeket idézi meg és szabadítja
rá ellenfeleire. Ha ennek ellenére
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amelyet a Gyötrelem Síkjának különleges
anyagából ő maga készített. Pengéjét a hatalom
rúnáival rótta tele, amelyek a kardot sosem
látott erővel ruházzák fel: KÉ+30, TÉ+40,
VÉ+30, Sp 3k10. Ezenkívül Ligeroet mágikus
képességeinek köszönhetően állandó aura védi
a támadásoktól, amely 10-es SFÉ-nek felel
meg.
Ha valaki arra vetemedne, hogy
megidézi, Ligeroe azonnal térkaput nyit és
hívja fanatikus Sytixeit. Ha ez nem célravezető
vagy nem kivitelezhető, ő maga próbál meg
végezni az idézővel. Akár így, akár úgy a
vakmerő varázslónak lakolnia kell.

mégis
harcolni
kényszerül,
mágikus
módszerekhez folyamodik. Szinte egyedülálló
ismerője a Külső és Belső Síkok anyagi, asztrális és
mentális mágiájának. Ezt úgy alkalmazza, mintha
15.TSZ-ű varázsló lenne, azzal a különbséggel, hogy
varázslataira sárkányokhoz hasonlóan hozza létre:
vagyis nem kell a mágikus rúnákat kimondania,
netán a levegőbe írnia, elég pusztán elméjében
felidézni azokat. Emiatt a varázslás ideje minden
mozaiknál 1 szegmens.
Nem csak a mágiahasználatnak, az álcázásnak
is a nagymestere. Parancsol a fénynek és a hangnak,
akár a Bárd. (Azaz a szabályokat tekintve
alkalmazza a Bárd fény- és hangmágiáját. Ez nem
jelenti azt, hogy bármi köze lenne a Bárdokhoz!)
Bárki, akinek a szemébe néz, elbátortalanodik
átható tekintetének súlya alatt. NJK-k veszítenek a
Bátorságukból 12-t, Játékos Karaktereknek pedig
Asztrális ME-t kell dobniuk 60E ellen, különben
félelem lesz rajtuk úrrá. Ebből ki is derül hogy
Ligeroe ellen fordulni csak elit vagy fanatikus
harcosoknak és Játékos Karaktereknek van esélye.
Ezenkívül puszta akaratával használhatja a Kyr Pszi
Mágikus Tekintet diszciplínáját, 20. szintűként.
Akár a többi Démonúr, Ligeroe is bármikor
képes feltölteni elméjét Mana-pontokkal egyetlen
kör leforgása alatt.
Mialatt varázsol, vagy Mana-pontot gyűjt,
harcolhat is. Ezt rendszerint saját kardjával teszi,
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