
 

 

 
 

Umbra Devorator 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

(a falánk árny) 
Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1, idézéssel K6 
Termet: E 
Sebesség: hordozótól függ 
Támadás/kör: hordozótól függ 
Kezdeményező érték: hordozótól függ 
Támadó érték: hordozótól függ 
Védő Érték: hordozótól függ 
Célzó Érték: hordozótól függ 
Sebzés: hordozótól függ 
Életerő pontok: 70 
Fájdalomtűrés pontok: 150 
Asztrál ME: immúnis 
Mentál ME: immúnis 
Méregellenállás: immúnis 
Pszi: - 
Intelligencia: átlagos 
Max. Mp.: - 
Jellem: halál, káosz 
Max. Tp: 1200 

Nagyon ritka és veszélyes lény. 
Azok, akik tudnak e faj létezéséről, ők 
is csupán néhány tucat esetet ismernek, 
mikor felbukkant. Szinte mindig 
magányosan jelennek meg. Mióta 
létezésük, napvilágot látott, csupán 
egyetlen esetet jegyeztek fel, amikor 
csoportosan támadtak, Shadontól 
északra, a Corma-dinához tartozó 
szigetek egyikén. Egyetlen hét 
leforgása alatt egy komplett Gorviki 
helyőrséget pusztítottak ki. A lény az 
elsődleges anyagi síkon nem 
rendelkezik fizikai megtestesüléssel. 
Yneven csupán egy árnyékra hasonlít. 
Kedvelt módszere, hogy keres magá- 

nak valakit, célpontjai az elfszabású 
lények. Mikor kinézte magának 
áldozatát és az olyan helyen halad el, 
ahol az árnyéka összeér azzal az 
árnyal, amiben az umbra devorator 
lapul, ráakaszkodik. Beleolvad 
áldozata árnyékába. Szép lassan 
elemészti azt, majd átveszi annak 
helyét, annak a személynek 
tökéletesen tudja imitálni az árnyékát, 
akire ráakaszkodott. Amikor ez 
bekövetkezik, két módon lehet csupán 
felfedezni a jelenlétét. Az első, hogy 
az erős természetes fényre érzékeny, 
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ezért ha hordozója olyan helyen jár, ahol intenzív 
napsütés éri, összébb húzódik. Ilyenkor is próbálja 
imitálni az áldozata árnyékát, de jóval kisebb lesz, 
mint annak ténylegesen lennie kéne. A másik 
lehetőség a felfedezésére, hogy áldozatának 
rettenetes rémálmai lesznek. Mire nagyjából egy hét 
alatt az umbra devorator végez, áldozata már 
rettegni fog az alvástól. Paranoiás lesz, bárkit, aki 
alvásra, vagy pihenésre próbálja ösztönözni, 
gondolkodás nélkül megtámad. Minden éjjel 
összekucorodva fog reszketni egy sarokban, és 
mindent meg fog tenni az alvás elkerülésének 
érdekében. Ilyenkor már az önkínzás sem idegen az 
áldottól a rá gyakorolt befolyás miatt. A lény 
élvezettel kínozza, hogy rettegését is elemészthesse. 
Mikor már a szerencsétlen olyan állapotba kerül, 
hogy rettegni sem képes, körülöleli és feloldja 
magában. Áldozata után csupán üres ruhái maradnak 
ott, ahol a vég érte.  Ezt követően, mint aki jól 
végezte dolgát, elmerül a legközelebbi árnyékban.  

A falánk árny a megszentelt helyeket, ha csak 
teheti, elkerüli. Ha hordozója ilyen helyre akarná 
vinni, erős rettegést kelt benne irányában. 
Amennyiben felfedezték a jelenlétét és tesznek 
ellene, igyekszik mihamarabb elemészteni áldozatát. 
Abban az esetben, ha ez nem lehetséges a számára, 
az első nagyobb árnyékot biztosító helyen elhagyja 
az őt hordozót, és vissza sem tér érte. Sajnos ez 
csupán akkor jelent megnyugvást, ha ideje korán 
fedezték fel. Ha már felfalta áldozata árnyékát, 
csupán egy mindentől rettegő rémálmoktól szenvedő 
roncsot hagy maga után. Fizikai teste nem lévén az 
elsődleges anyagi síkon, ő maga harcolni nem fog, 

de azok iránt, akik veszélyt jelenthetnek rá, 
gyűlöletet és gyilkos indulatokat plántál 
áldozatába, aki ez után minden tudásával azon 
lesz, hogy végezzen az őt fenyegetőkkel. Az 
umbra devoratort magát csupán mágikus vagy 
szentelt fegyverekkel lehet megsebezni. 
Mágiából csak a szakrális, vagy a fény alapú 
varázslatok képesek kárt tenni benne. Fontos 
tudni, hogy csak az árnyék testet ért csapások 
tesznek benne kárt. Ha hordozóját sebesítik 
meg az számára nem jelent semmiféle sérülést. 
Elpusztításának módja, ha olyan helyen kerítik 
be, ahol nem tud más árnyakba beleolvadni. Ott 
szép fokozatosan felőrölhető. Megjegyzendő 
még, hogy ha sikerül megszentelt helyre 
hurcolni és ott tartani a démont hordozót, 
tehetetlenné válik. Ezek a helyek ugyanis 
minden képességét blokkolják, és folyamatosan 
sérüléseket is okoznak a számára. Minden 
megszentelt területen eltöltött kör 2 Ép sérülést 
okoz az umbra devoratornak. 
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