
 

 

 
 

Vítor, a Hadúr 
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Előfordulás: idézett 
Megjelenők száma: 1 
Termet: N 
Sebesség: 200 (SZ) 
Támadás/kör: 4 
Kezdeményező érték: 65 
Támadó érték: 175 
Védő Érték: 235 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 2K10+15 
Életerő pontok: 130 
Fájdalomtűrés pontok: 220 
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: 18 (Mesterfok) 
Intelligencia: kimagasló 
Max. Mp.: 225 
Jellem: Halál 
Max. Tp: 3475 

Gondolati séma: 

Rendkívül agresszív és éles eszű 
Démonúr. Félelmetes ellenfél. A haláltól 
nem fél a harcból igencsak kiveszi a 
részét. 

Leírás: 

Fegyverzete egy nagyméretű 
lovagkardból áll, amit kardművészeket 
is megszégyenítő ügyességgel és 
gyorsasággal képes forgatni. Erejéből 
adódóan ezt minden nehézség nélkül 
meg is teheti. A vért melyet visel a 
démonikus sík anyagából és a 
démonikus síkon készíttetett avatott  

kezek által, s Purgitiumnak neveznek. 
Alapból 15-ös SFÉ-vel rendelkezik és 
ellenáll a legkülönbözőbb hatásoknak 
is. Például az elemi erőnek is, ami 
mikor eléri a vértet, veszít 10 E-t. 
Fegyvere a vért anyagával megegyező 
anyagból készült. Kimagasló az 
észjárása még a varázslókat is 
megszégyeníti. Rendkívül 
meggondolt, előbb mérlegel, s csak 
utána cselekszik. Felsőbbrendűségét 
mindig és mindenkor igyekszik 
fitogtatni, erre vall az a cselekedete is, 
hogy a csatába először alattvalóit 
küldi, s ha már javában folyik a harc, 
csak akkor csatlakozik. Ilyenkor 
viszont nem nézi, hogy ki barát s ki 
ellenség, az-az saját szolgáit sem 
kíméli, ha esetleg egy kínálkozó 
alkalmat elszalaszt miattuk, így 
könnyen meglehet, hogy az általa 
megidézett közdémonok az ő kardja 
által esnek el. Mestere a démonikus 
mágiának, varázslatai közül csak a 
legpusztítóbbakat hajlandó használni, 
még akkor is, ha nem éppen a 
legkifizetődőbb. Mágiája segítségével 
képes 50 manapontért síkkaput nyitni 
(kizárólag saját síkjára) mindössze 5 
szegmens alatt, s onnan maximum 
1K6/2 általa választott „azonos” 
közdémont szólíthat (csak olyat, aki 
hűséges iránta), aki mágia-ellenállás 
nélkül eleget tesz a hívásnak, s 1 kör 
leforgása alatt átlép a kapun. A KM 
feladata és jogköre eldönteni, hogy 
mely démon jelenik meg, és mely 
varázslatokat alkalmazza. 
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Fizikai leírás: 

Közel 3 láb magas talpig vértezetbe öltözött 
démon. A páncélja alól csak vörösen derengő 
vízszintes irányban enyhén hosszúkás szemei 
látszanak ki. A vért hollófekete és teljesen matt, a 
fény legyen mágikus, vagy természetes, sohasem 
csillan meg rajta. Járása kissé nehézkesnek tűnik a 
felületes szemlélő szemszögéből. Léptei szinte 
teljesen hangtalanok, ez a játék nyelvén 65%-os 
lopózásnak felelne meg, de ez nem azt jelenti, hogy 
lopakodik, hanem csak azt, hogy közel azonos 
mértékben lehet felfigyelni lépteinek zajára. 
Szemeinek köszönhetően folyamatosan ultralátással 
szemléli a síkokat. Ha legyőzik, s testét megfosztják 
a páncéljától, akkor alaposan meg kell szenvedniük, 
ugyanis a vért teljesen hozzánőtt a méregzöld 
húsához, amolyan bőr gyanánt. A vért értéke 
körülbelül 400 Mithrill azaz 40.000 arany pénz, a 
fegyver értéke körülbelül 50 Mithrill azaz 5000 
arany pénz. A vértből és a fegyverből csak a démoni 
síkon lehet újat vagy mást kovácsolni, de ezt a 
feladatot is csak egy varázsló segítségével végezheti 
el bárki. 

Végezetül a vért átkovácsolásának adatai: 
A fémvért típusától függetlenül az SFÉ-hez 

+5-öt az MGT-hez -2-t (de így sem mehet 0 fölé) 
kell adni, az így készített vért az adott típusú mithrill 
vért árának kétszeresét éri. Az eredeti vértből kettő 
félvért típusút, vagy egy teljes és egy mellvért 
típusút lehet kovácsolni. A fegyverből két lovagkard 

méretű vagy 20-25 tőr vagy másfél pallos 
méretű fegyver készíthető. (A vért és a 
fegyverek keverhetőek is. Pl.: Ha valaki csak 
fegyvereket vagy csak vérteket akar 
készíttetni.) A fegyver értékei : +1 Tám/Kör, 
+5 sp, +20 TÉ, +20 VÉ, +15 KÉ és mágikusnak 
minősül. 
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A cikk anyaga a Démonok (Urakil 

Nakryd és Sonko) MAGUS RPG írásból 
származik, a forrás vagy eredeti szerző 
megjelölése nélkül. 

 
A cikk anyagát tartalmazza az Atlantisz 

oldal Démonok írása, forrás vagy eredeti szerző 
megjelölése nélkül. 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
  


