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(a megrontó) 
Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 100 (V) 
Támadás/kör: 3 
Kezdeményező érték: 30 
Támadó érték: 90 
Védő Érték: 120 
Célzó Érték: - 
Sebzés: K10 
Életerő pontok: 20 
Fájdalomtűrés pontok: 65 
Asztrál ME: immúnis 
Mentál ME: immúnis 
Méregellenállás: immúnis 
Pszi: - 
Intelligencia: átlagos 
Max. Mp.: - 
Jellem: halál, káosz 
Max. Tp: 1200 
Necrogafiai osztály:  

V., közdémon 
 Ennek a démonnak 

a neve tökéletesen leírja, 
mivel is szokott 
foglalatoskodni, hogy 
miben leli örömét. Mikor 
egy Sylei az elsődleges 
anyagi síkra érkezik, első 
dolga meglapulni. Vár és 
figyel. Előszeretettel keres 
magának sámánokat vagy 
más, a természettel szoros 
kapcsolatot ápoló 
egyéneket, velük igyek- 

szik felvenni a kapcsolatot. Előttük 
jószándékú, természetben honos 
lénynek tűnteti fel magát. Felajánlja 
nekik, hogy védelmezni és segíteni 
fogja őket, ehhez csak egy egyezséget 
kell, hogy kössenek. Amint ez 
megköttetett, az első adandó 
alkalommal látványos hatalommal 
ruházza fel frissen szerzett szeráfját. 
Ezután belülről suttog neki, hatalmával 
átitatja annak testét. Uralmat biztosít 
számára a növények felett, azoknak 
szaporodása és növekedési üteme 
mind befolyásolhatóvá válik számára. 
Saját regenerációs képességei is 
megnövekednek. Képes lesz a 
kézrátétellel való gyógyításra. Ez mind 
szépen hangzik, de mivel hatalmát egy 
démontól nyeri, annak ára van. 
Minden alkalommal mikor a syleitől 
kapott képességeit használja, az lehasít  
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egy darabkát a lelkéből, amit el is emészt azonnal. 
Nem elhanyagolható tény, hogy azok a növények, 
melyeken hatalmát használta, sokkal nagyobbak 
erősebbek lesznek ez átlagnál. Nagyjából egy hónap 
elteltével burjánzásnak indulnak és enyhén 
mérgezővé válnak. Emellett azoknak, akiknek sebeit 
begyógyította, négy-öt hónappal a gyógyulás után 
gennyedző fekélyeik jelennek meg. Általában mire 
összekötik az eseteket, a sylei már teljesen elemészti 
áldozata lelkét, átformálva annak testét. A szerafista 
testében materializálódik teljes valójában. Ilyenkor 
az éj leple alatt visszatér, tovább fokozza a növények 
burjánzását, és erősíti azok mérgező mivoltát. Azok, 
akiken megjelentek a fekélyek, maximum egy héten 
belül elhaláloznak. Ők a haláluk utáni első éjszaka 
folyamán, ha nem égették el testüket, zombiként 
térnek vissza. A démon szereti távolról figyelni a 
halandók rettegését. Ha veszélyben érzi tervét vagy 
saját magát, nem riad vissza attól sem, hogy 

osztozkodjon. Ismeri annak módját, és szükség 
esetén végre is hajtja a daronne megidézését. 
Mikor már maximálisan a biztonságban érzi 
magát, befejezi művét. Létrehoz egy teljes 
értékű démoni birtokot. Ennek közepén 
letelepszik egy időre, és élvezi munkája 
gyümölcsét. 
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