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Arowini kristálykoponya 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: K 
Sebesség: - 
Támadás/kör: - 
Kezdeményező érték: - 
Támadó érték: - 
Védő Érték: - 
Célzó Érték: - 
Sebzés: - 
Életerő pontok: 10 
Fájdalomtűrés pontok: - 
Asztrál ME: 65* 
Mentál ME: 65* 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: 61* 
Intelligencia: kimagasló* 
Max. Mp.: 100* 
Jellem: - 
Max. Tp: 500* 

*A táblázatban felsorolt adatok 
csak példa értékűek, függenek a 
koponyában lakozó lélektől. 

 
A kristálykoponyák hagyománya 

ősi, egyes források szerint az ember 
előtti időkbe nyúlik vissza. Emberek 
vagy sem, tény, hogy mindig is voltak 
olyan ateista bölcsek, akik haláluk után, 
ahelyett, hogy nem létező istenükhöz 
térnének meg, ezen a világon maradnak. 

Nem szakadnak ki a reinkarnáció 
körforgásából, csupán nekromantikus 
tudásukat felhasználva egy időre 
kiszállnak belőle, hogy külső 
szemlélőként elmélkedjenek a világ 
dolgain, és megpihenjenek kissé az újjá- 

 

születés előtt. 
Mivel az ilyen lelkek jó 

beszélgetőtárs hírében állnak, sok 
bölcs tart az asztalán mágikus 
formulákkal felkészített koponyát, 
remélve hogy egyikük megtiszteli 
jelenlétével. Ezek a koponyák 
ideiglenes lakhelyül szolgálhatnak a 
lélek számára, aki lát, hall és képes 
beszélni rajtuk keresztül. 

A gazdagabbak, hogy növeljék 
az esélyét egy néhai bölcs 
megjelenésének, puszta csont helyett 
márványból vagy féldrágakövekből 
készíttetnek koponyamásolatot, a 
Dorani varázslók pedig néha egészen 
addig elmennek, hogy ősi formulák 
szerint készült kristálykoponyákkal 
csalogassák reménybeli vendégüket. 

Ezek a kristálykoponyák már 
nem pusztán arra alkalmasak, hogy 
megszólaltassák az elhunyt szavait, 
hanem akár képeket is meg lehet 
jeleníteni bennük, akár egy 
kristálygömbben. Ez lehet az elhunyt 
saját arca, egy emlékkép, vagy bármi, 
ami színesebbé teszi a társalgást. 

Félreértések elkerülése végett 
fontos megjegyezni, hogy az ilyen 
koponyák nem puszta homunkuluszok. 
A lélek bármikor szabadon elhagyhatja 
új otthonát, és bármilyen kísérlet a 
csapdába ejtésére, vagy szolgasorba 
taszítására enyhén szólva otromba 
udvariatlanságnak számít, nem is 
beszélve arról, hogy lévén az elhunyt 
maga is varázstudó, sokszor 
hatástalan. 
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A csontból készült változatot 4 ezüst és 40 
manapont rááldozásával bárki elkészítheti, aki 
birtokában van a mágikus formuláknak (még pap is, 
ha istene engedélyezi a Halál szférájának 
használatát). A féldrágakő koponya szintén 
tapasztalati mágiával készíthető, ára azonban az 
alapanyagtól függően borsos 10 aranytól egészen 10 
000 aranyig terjed. 

A kristály változatot csak varázsló tudja 
elkészíteni 100 arany és 60 Mp rááldozásával. 
Lévén, hogy a kristály mágikus anyagnak minősül, 
további 40 Mp szükséges ahhoz, hogy a beköltözött 
lélek (és csakis az) a természetes anyagokhoz 
hasonlóan tudjon rá varázsolni. Az anyagi minőség 
még így sem változtatható, a formula lényege 
azonban nem is ez, hanem hogy lehetővé tegye a 
koponya számára az önálló mozgást. 

Az ilyen koponyák a legritkább esetben 
bocsátkoznak harcba kalandorokkal. Ha fenyegetik 
őket, akkor vagy varázslatokkal védekeznek, vagy 
egyáltalán nem – elvégre a karakterek a legtöbb 
esetben csak a koponyának árthatnak, a léleknek 
aligha. Az viszont már gyakrabban előfordul, hogy 

hasznos információkkal szolgáljanak egy 
küldetés során (már persze ha sikerül 
megegyezni velük), sőt, az is megesett már, 
hogy egy ilyen lélek megbízóként lépett fel, ha 
nem sikerült még életében elintéznie. 
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