
 

 

 
 

Gennus 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

(az igéző) 
Előfordulás: nagyon ritka  
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 140 (L) 
Támadás/kör: 2 
Kezdeményező érték: 70 
Támadó érték: 130 
Védő Érték: 170 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 3K6  
Életerő pontok: 40 
Fájdalomtűrés pontok: 90 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: immúnis 
Pszi: - 
Intelligencia: átlagos 
Max. Mp.: - 
Jellem: halál 
Max. Tp: 1300 

A gennus, kinézete ellenére a 
legkevésbé sem harcias típus, noha 
első ránézésre sisakot és fegyvert 
viselő zsoldosnak tűnhet azoknak, 
akik távolról szemlélik. Közelebbről 
megnézve azonban hamar 
nyilvánvalóvá válik a tévedés. A 
sisakról kiderül, hogy nem is sisak, 
csupán a feje. A fegyvere pedig, 
csupán testének egy kinövése. A 
gennusnak nincsenek lábai, a föld 
fölött lebeg nagyjából egy 
arasznyival. Míg felsőteste egy 
fegyverforgatóéra hasonlít, deréktól 
lefelé fokozatosan összeszűkül, és 

egyre ködszerűbb lesz. A többi 
démonnal ellentétben ő nem kínozza, 
gyötri áldozatait. Eszébe sincsen 
üldözni senkit. Kényelmesen fel alá 
lebegve köröz a távolban, kiszemelt 
prédája körül. Ilyenkor előveszi kékes 
fényben derengő füstölőjét. Ez az, ami 
még az alacsonyabb rendű démonok 
számára is veszélyessé teszi. 
Megkezdi, többszólamú hívogatását. 
„Gyere, gyere, már várnak rád”. 
Mindenki, aki látja ellenállhatatlan 
vágyat fog érezni, hogy odasiessen a 
fényforrásához. 25E erősségű 
vágyakozást kell leküzdenie annak, aki 
látja a füstölőjét, és szabadulni akar 
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a hatása alól. Ha hallja is a Gennust akkor ehhez 
további 20E járul. Mindegy neki ember, elf, törpe, 
vagy akár egy nála gyengébb démon. Nem válogat 
áldozatai között. Mindenki veszélyben van a 
közelében, akit csak képes megigézni. Éppen emiatt 
a gyengébb démonok rettegnek tőle, míg a 
hatalmasabbak az elpusztításukra törnek. Amint az 
elbájoltak odaérnek a füstölőhöz, csak bámulnak a 
fénybe tudomást sem véve a környezetükről. Ekkor 
a gennus szembefordul velük és kitépi a lelküket a 
testükből. Ezt követően azonnal fel is falja 
zsákmányát. Démonok esetén a testüket is 
elfogyasztja. Az erős fényt és a szakrális mágiát ki 
nem állhatja. A tavakat és folyókat akár csak a 
megszentelt területeket mérföldekre elkerüli. Nem 
egyszer előfordul, hogy a lelkétől megfosztott test, 
mint valami élőholt útnak indul, miután a gennus 

hátrahagyja. Ám ezen testek magukban 
veszélytelenek, hiszen, csupán dülöngélve 
bolyonganak. A problémát az jelenti, hogy 
bármikor megszállhatja őket egy kóborló dög. 
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