
 

 

 
 

A fekete köpenyesek különlegességei 
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A köpenyesek használnak egy 
Másodlagos síkot ez a sík párhuzamos a 
mi síkunkkal de nem érintkezik egy 
egyszerű dimenzió kísérlet közben 
találtak rá (egy egyszerű balesetnek hála 
két felcserélt szó csodákra képes) Ez a 
világ földrajzilag szinte mindenben 
megegyezik csak nincsenek intelligens 
lények 1-et kivéve. Ezt használják 
tárolásra hadsereg mozgatásra 
menekülése a könyvtárak nagy részt ide 
nyílnak így látszólag kis helyen képesek 
nagy könyvtárakat elhelyezni. A világ 
történelmét egy szörny törte ketté. 

Ez egy nagyon intelligens logikus 
de gonosz lény aki intelligens lények 
lelkével növelte hatalmát és testükkel 
testét. Mintha két gyomra lenne egy 
anyagi és egy asztrális. Az egész világon 
voltak kezdetleges barbár törzsek 
hatalmas számban Ekkor tájt behálózta 
az egész világot és szépen lassan felfalta 
őket aztán jöttek a nagyobb szörnyek és 
vadak minél fejletlenebbek annál 
kevésbé csillapították éhségét. Mára már 
csak kisebb rágcsálok, halak, rovarok és 
madarak élnek ezek életben tartották de 
folyton éhezett csökkent a mérete mire 
köpenyesek megtalálták már csak egy 
roncs volt a rend évekig vizsgálta rájött 
hogy van mentál teste de nincs asztrál 
teste és képes dimenziót váltani erre 
akkor jöttek rá mikor egy szolga túl 
közel ment és egyszerűen bekebelezte 
hirtelen erőre kapott és megtámadta a az 
egyik fekete lovagot csapása egyszerűen 
megkerülte a páncélját egy dimenzió 

váltással és kitépte a testet a 
lélekkel együtt ekkor a varázslók elemi 
erővel legyengítették de a kutatás 
vezetője megkímélte az életét. Sok-sok 
éves próbálkozásnak hála a 
mentalisták feltudták vele venni a 
kapcsolatot állandó 
rabszolgaszállítmányokkal táplálták 
ezzel erőre kapott és szövetségesének 
fogadta a köpenyeseket ezzel a 
köpenyesek nagy segítséget kaptak 
feljavították a köpenyeiket minden 
köpenybe beleszőttek egy kis masszát 
ezáltal a massza lát mindent amit a 
köpenyesek látnak és képes üzenetek 
közvetíteni. Ez úgy néz ki hogy 
minden köpenyhez elkérnek egy kicsit 
a masszától azt megosztják a két sík 
között felét ebben a világban kötik 
vissza a masszához a másikat pedig a 
mi világunkban viselik a varázslók így 
bármikor átmehetnek a másik világba. 
Ha egy varázsló megkapja köpenyét 
lelkét össze kötik vele aztán nyitnak 
egy közvetlen vonalat a központba. 
Így mindig össze vannak kötve 
egymással, tudnak üzenetet küldeni, de 
ha mondjuk a varázsló letér a helyes 
útról egyszerűen megeszi a gazembert 
testestül lelkestül. (Ez idáig háromszor 
fordult elő, 2 a köpeny megkapásakor, 
1 pedig mikor el akarta árulni a rendet) 
Mára a massza már nem bírná az adat 
folyamot ezért össze kötötték pár száz 
mentelistával akik segítenek az adat 
osztásban. A sok rabszolgának és 
áldozatnak hála mára az egész világot 
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behálózta így bárhol is vannak a varázslók a 
massza a túl oldalról tudni fog róla. A köpenyesek 
tudják hogy, szövetségesük nagyon megerősödött de 
nem félnek tőle drága kövek és rúnák ezrével 
vannak felszerelve ha kell másodpercek alatt 
képesek lepusztítani. Ha valaki megakarná támadni a 
massza megvédi magát képes állábakat növeszteni 
és mágiát használni ismeri az összes mágiát amit a 
köpenyesek valaha használtak . Ha valakit megérint 
és úgy akarja megölheti rögtön előbb a testét majd a 
lelkét. Vannak sebezhető pontjai mint minden 
lénynek Pl.: elemi erővel sebezhető varázsfegyverek 
is sebzik és nagy fény 40-50E már sebzi mintha 1E 
tűz sebezné 50-60 E mintha 2E lenne stb. De nem 
hat rá sem asztrál sem mentál varázslatok nem 
sebzik őt az elemek kivéve az erős fény savak 
mérgek hatástalanok ellene nem varázsfegyverek 
meg egyszerűen átsiklanak rajta. De ha elpusztítják a 

központját egyszerűen egy másik helyen ahol 
van belőle valamennyi újra növeszti magát. De 
kisseb hadsereg védi az ellenségtől így nehéz 
elpusztítani. 
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