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Cadaver Comestores

(hulla faló)
Előfordulás: ritka
Megjelenők száma: 1
Termet: E
Sebesség: 60 (SZ)
Támadás/kör: 2
Kezdeményező érték: 25
Támadó érték: 40
Védő Érték: 70
Célzó Érték: 25
Sebzés: K6
Életerő pontok: 12
Fájdalomtűrés pontok: 30
Asztrál ME: 12
Mentál ME: 12
Méregellenállás: 7
Pszi: Intelligencia: állati
Max. Mp.: Jellem: Max. Tp: 85
Napjainkban egyre több helyen
felbukkanó lény igencsak szokatlan
életmódot folytat. Fiatalon vándorló
életvitel jellemzi. Nagyobb csaták után
bukkan fel, és a temetetlen holtak
tetemeiből lakmározik. Rendkívül
félénk, az élőket messzire elkerülő faj.
Táplálkozni is csak éjjel szokott
előbújni. Látása rendkívül különleges,
a normál nappali mellett rendelkezik
ultra látással – 10 láb –, melyek között
akaratuk szerint tudnak váltogatni.
Szaglásuk kiemelkedő, a dögök szagát
akár ötven mérföldről is ki tudják
szimatolni. Amikor szagot fogott, úgy

követi a számukra ínycsiklandozó
illatot, akár a vadászkopó a prédáját,
egészen annak a forrásáig. Ha
táplálkozás közben megzavarják,
azonnal elmenekülnek, persze csak ha
tehetik.
Amennyiben
ez
nem
megoldható,
halottnak
szokták
magukat tettetni. Ebben segítségükre
van kinézetük, mely egy több napos
összeégett és oszló hullára emlékeztet.
Szaguk is azt támasztja alá, hogy már
halott dögöt lát a szemlélő. A faj tagjai
hermafroditák. Két nem egy alomból
származó egyed találkozásakor biztos
az utódnemzés. Ha valamely csoda
folytán nem futna össze egyetlen
fajtársával sem, öt-hat éven belül
előfordulhat náluk az

MAGUS

Cadaver Comestores

Kalandozok.hu

Átlagosan két évig vadászik, mire eljön a szülés
ideje. Akkor elhagyja a vizet, és keres egy
védett helyet a közelben. Ott megépíti a fészkét,
ahova lefekszik és többé fel sem kel. Miután
elpusztult, Pár nap elteltével utódai kirágják
magukat a testéből, amit világra jöttük után
teljesen be is kebeleznek, így életük első
táplálékául szolgáló teteme saját anyjuké lesz.
A négy-hat utódból álló alom ezután szétrajzik
és kezdik elölről életük körforgását.

önmegtermékenyítés is. Ez az a pont, ami, ha eljön,
az emberek számára megszűnik hasznosak lenni. Az
az egyed, amelyik vemhes lesz, teljesen megváltozik
mind életvitel mind küllem szempontjából. Nem
járják tovább a vidéket tetemek után kutatva. A
fogantatás követően ösztönösen elvonul, valamely tó
vagy folyó vízhez, aminek közelében emberek
élnek. Ott a vízbe ereszkedve a fenéken
bebábozódik, és nagyjából egy hónap alatt teljesen
átalakul. Bőre már-már áttetsző lesz, sima és csúszós
akár egy angolnának. Alakja leginkább serdülő
lányéra emlékeztet. Képessé válik gyengébb köd
idézésére, valamint gyengébb illúziók keltésre is.
Ezen képességeit a vadászathoz használja. A vízben
meglapulva közel a parthoz ködöt hoz létre, és ha
valaki szerencsétlenségére arra téved, beveti illúzióit
is. Ekkor a parton lévő célpont, a vízben egy fiatal
lány alakját pillanthatja meg, aki vagy fuldoklik és
segítségért kapálózik, vagy épp anyaszült meztelenül
fürdőzve, hívogató karmozdulatokkal csatlakozásra
hívja a parton állót. Aki ilyenkor a vízbe gázol, és
kellően óvatlan azt a cadaver a felszín alá rántja és
ott tartja, amíg meg nem fullad. A sikeres vadászat
után a tetemet a fenéken kövek alá temeti, akár egy
hétig is hagyja a testet oszlani a víz alatt. Ha úgy
ítéli eléggé felpüffedt a tetem, akkor felfalja.
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