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„Démonlovas volt, olyan erős 
lelkű kiválasztott, akit arra 
kondicionáltak a Sötét Birodalom titkos 
iskoláiban, hogy akarata alá görbítse a 
Démoni Síkok lakóit. Nagy hatalmat 
adó, életveszélyes elhivatottság. Ismerte 
őket. Tudta a nevüket és a módokat, 
amivel legyűrheti őket. Mert azt is tudta, 
miként ölheti meg bármelyiküket. Mást 
nem fordíthatott ellenük, mást nem 
rettegtek ezek a szörnyű lények, csupán 
az elmúlást. Lelketlenek lévén, mint a 
szélfúvás tűntek el, ha holtuk pillanata 
elérkezett. Nem volt másuk, csak a testük 
és a belézárt hatalom. Ezt lovagolták 
meg a démonlovasok.” 

Jan Van Den Boomen: Jó széllel 
toroni partra 

 
Krán. A Sötétség Hazája, a Kráni 

Tizenhármak démoni Birodalma. A zord 
természettel megáldott ország 
kiérdemelte a „sötét”, „démoni” vagy 
éppen a „rettegett” jelzőt. A Kráni 
Torony urai a tizenhárom félistenek; 
maga a megtestesült gonoszság 
mindahány. Embertelen és 
teljesítménycentrikus szemléletük által 
Krán manapság Ynev egyik 
legfegyelmezettebb, legkegyetlenebb 
hadseregével rendelkezik. Ám az óriási 
haderő mellett a Birodalom fejlődésében 
vitathatatlanul nagy szerepet játszottak a 
különféle fejvadász- és 
boszorkánymesteri-iskolák, 
boszorkányrendek, és a titkos iskolák 
néha igencsak hasznos növendékei, a 

kiválasztottak különleges képzései. 
Démonlovas. Az egyik 

legtitkosabb és legkidolgozottabb 
tudománya a kráni iskoláknak. A 
mesterek szigorú nevelése miatt csak 
igen kevés (az indulók kb. 30 %-a) 
tanítvány éli túl a hosszú kiképzést, 
azonban akinek szerencséje volt – 
vagy mert valóban különleges 
tehetsége van, vagy mert a mágikus 
kondicionálás többet segített neki, 
mint társainak – olyan ritka 
hatalomhoz jut, amely minden kevéssé 
félős varázsló álma: a Külső Síkok 
lényeinek igába hajtásának misztikus 
tudományához. Csak az ostoba kezdők 
nem tudják, hogy ez kétélű fegyver: 
gyakran – a tapasztalat híján – 
visszájára fordulhat. 

Démonlovassá válni egyet jelent 
Krán egyik kincsévé válni. Egy igen 
fontos kincsévé. Krán pedig sohasem 
válik meg az igazi értékeitől...  

Karakteralkotás 

A démonlovas Képességeinek 
meghatározásához a következő 
táblázat értékei az irányadóak: 

 
Erő 3K6 
Állóképesség 2K6+6 
Gyorsaság 3K6 (2x) 
Ügyesség 3K6 (2x) 
Egészség 2K6+6 
Szépség 3K6 (2x) 
Intelligencia K10+8 
Akaraterő K6+14 
Asztrál K10+8+Kf 
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A démonlovas kaszt értékeinek és pontjainak 
kiszámításához a következő táblázat nyújt 
segítséget. 

 
Ké 2 
Té 13 
Vé 65 
Cé 5 
HM/szint 6 (1) 
Kp alap 8 
Kp/szint 9 
Ép alap 5 
Fp alap 6 
Fp/szint K6+3 

 

Harcérték 

Gyakorlatilag az összes Karakter Kaszt közül a 
démonlovas bír a legkisebb harcértékekkel. KÉ 
alapja 2, TÉ alapja 13, VÉ alapja 65, CÉ alapja 5; 
valamint minden Tapasztalati Szinten 6 Harcérték 
Módosítót kap, amelyből minden szintlépéskor 
egyet-egyet kötelessége a CÉ-e és TÉ-e növelésére 
fordítania. A maradékot tetszés szerint oszthatja el. 

Életerő és Fájdalomtűrés 

Az állandó kondicionálások megedzették a 
démonlovas testét, de legfőképpen a lelkét. A 
fájdalmakat jól tűri, persze korántsem annyira, mint 
egy harcos. ÉP alapja 5, amelyhez a karakter 
Egészségének 10 feletti része is hozzájárul, míg FP 
alapja 6, amihez Állóképességének és 
Akaraterejének 10 feletti része adható hozzá. 
Tapasztalati Szintenként további k6+3-al nő az Fp-
inek a száma, természetesen már az első Szinten is.  

Képzettségek 

Képzettségek szempontjából rendkívül 
specializált ez a Kaszt. A titkos iskolákban nem 
tanítják meg őket többre, mint ami feltétlenül 
szükséges, így kevés képzettséget kap meg 
induláskor, de ezeket általában mesterien elsajátítva. 
Külön hátrányt jelenthet a kalandozások során, hogy 
a démonlovast csak egy fegyverrel tanítják meg 
bánni, és azzal sem mesterfokon. Ha kikerül 
iskolájából, a karakternek több lehetősége lesz egyéb 
dolgokat is tanulni. Mindez viszonylagosan magas 
KP alapjukban mutatkozik meg, ami 8, és a 

Szintenként kapott KP értékben, ami 9. 
Megjegyzendő, hogy ha a démonlovas csak 
magasabb Szinten szabadul el iskolájából, 
akkor nem kap KP alapot, csak a legutóbbi 
Szintlépéskor kapott KP-ket használhatja fel. 

A démonlovas az első tapasztalati szinten 
a következő képzettségeket kapja: 

 
Képzettség Fok/% 
Demonológia Mf 
Nyelvismeret (Kráni) Af 4 
Ősi nyelv ismerete (Aquir) Af 
Írás/Olvasás Mf 
Pszi (Kyr) Mf 
Történelemismeret Af 
Fegyverhasználat (tőr) Af 
Fegyverdobás (tőr) Mf 
 
A további szinteken a következő 

Képzettségekben részesül: 
 
Tsz. Képzettség Fok/% 

2. Mágiaismeret Af 
3. Fegyverhasználat Af 
4. Legendaismeret Af 
4. Történelemismeret Mf 

 

Különleges képességek 

A démonlovas legfontosabb különleges 
képessége a Démonok és egyéb túlvilági lények 
feletti hatalom gyakorlása, hiszen a Démoni 
Síkokról szerzett "pártfogók" segítsége gyakran 
igen hatásos eredményeket hozhat. 
Megkönnyítheti az utazásokat, megszerezhet 
bizonyos tárgyakat, nem is beszélve a hathatós 
fizikai erőkről. Mágikus kondicionálásuk miatt 
a démonlovasok minden szinten 12 Mana-
pontot kapnak, amelyből saját démonlovas-
mágiájuk varázslatait használhatják. 

Tapasztalati Szint (Tsz) 

A démonlovasok különösen veszélyes 
tudománya megköveteli a fokozott figyelmet és 
körültekintő felkészülést, ezért csak lassan 
fejlődhetnek, nehezen érhetnek el magasabb 
Szinteket. Munkájukat azonban egyre 
gyakorlottabban művelik majd, így a közép-, és 
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m éginkább a magasabb Szinteken egyre 
könnyebb lesz fejlődniük.  

 
Tapasztalati pont Tapasztalati szint 

0-210 1 
211-430 2 
431-900 3 
901-1950 4 
1951-4200 5 
4201-9500 6 
9501-18500 7 
18501-34100 8 
34101-67500 9 
77501-149100 10 
149101-198000 11 
198001-288000 12 

További szint: 75000 
 

A démonlovasok fegyvertára 

Mint már írva vagyon a 
démonlovasokat nem készítik fel igazán a 

fegyverek használatára. Egyetlen fegyverrel tanítják 
meg bánni, és ez nem más, mint a tőr. Viszont a tőrt 
már első Szinten mesterien hajíthatják.  

Természetesen nem elképzelhető, hogy 
későbbi szinteken a démonlovas más fegyverek 
kezelésében is jártasságot szerezzen, de a fegyverek 
kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a kaszt 
alacsony harcértékeit. 
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