
 

 

 
 

Vörös Pók-gibbon 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 2K6 
Termet: K 
Sebesség: 50 (SZ) 
Támadás/kör: 3 
Kezdeményező érték: 30 
Támadó érték: 35 
Védő Érték: 90 (fán), 60 (talajon) 
Célzó Érték: - 
Sebzés: K6 
Életerő pontok: 30 
Fájdalomtűrés pontok: 50 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: immúnis 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: -  
Max. Tp: 400  

Ez az állat tökéletes példája 
annak, hogy nem minden gonosz, ami 
az elátkozott vidékről származik, bár, 
megjelenésén komoly nyomot hagyott 
származási helye. Nem egy agresszív 
fajta. A lombkoronában éli le szinte az 
egész életét. Gyümölcsöket és leveleket 
fogyaszt. Különlegessége, hogy hála az 
élőhelyének, ahol szinte minden 
mérgező, a vörös pók-gibbon igen 
magas toleranciát fejlesztett ki ezekkel 
szemben. Jó eséllyel minden fajta 
mérget leküzd a szervezete, amivel 
találkozik, még ha az amúgy halálos is 
lenne. Jellemzően ezt a fajt sem hagyta 
ki az elátkozott vidék fajokat átformáló 
hatása. Mint oly sok itteni más fajnak a 
vörös pók-gibbonnak is drasztikusan 

megvastagodott a bőre és a bundája – 
ez 4-es SFÉ-t jelent. Négy karral két 
lábbal és egy hosszú farokkal látta el 
őket a természet. Zömök fejük egy 
apró testhez csatlakozik, melyhez 
viszonyítva karjaik és farkuk 
aránytalanul hosszúak. Négy karján és  
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lábain is hatalmasra nyúlt ujjaival könnyűszerrel 
talál fogódzót az ágakon. Karjai között vékony 
bőrlebernyeg feszül, melynek segítségével rövidebb 
távokat, siklórepülésben tud áthidalni. Ilyenkor 
farkát amolyan kormánylapátként használja. 
Megjelenésüket tekintve, nevük jól leírja 
kinézetüket. Vörös színű bundát viselnek, melynek 
hasi része piszkos szürke. Minél idősebb egy 
példány annál több, fehér csík jelenik meg a 
bundáján. A talajon rendkívül esetlenül mozognak, 
ha valami csoda folytán oda kerülnek, abban az 
esetben igyekeznek minél hamarabb visszajutni a 
lombok közé. Szerencsétlenségükre, májukból 
remek ellenszereket lehet készíteni a mérgek ellen, 
emellett bőrük még a helyi fajok közül is 
kiemelkedő ellenálló képességet mutat a fizikai 
behatásokkal szemben. Ezeknek a tulajdonságaiknak 

köszönhetik, hogy az orkok előszeretettel 
vadásszák őket, sőt az utóbbi időkben egyre 
több dzsad érdekeltségű karaván jelenik meg 
vadállat befogási céllal. Előszeretettel kapnak 
el sok példányt, amiket magukkal hurcolnak az 
Ibarába. 
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