
 

 

 
 

Karmosmedve 
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Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: 1 
Termet: N 
Sebesség: 50 
Támadás/kör: 3 
Kezdeményező érték: 30 
Támadó érték: 70 
Védő Érték: 90 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 2K6+2; 2K6+2; K6+3 
Életerő pontok: 45 
Fájdalomtűrés pontok: 90 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 8 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 
Max. Tp: 90 

Dél-Ynev, elsősorban a Hatregas-
hegység és a Kráni-hegység gyakori 
medveféléje. Hatalmas termetű jószág, a 
kifejlett hímek magassága a két-két és 
fél lábat, súlyuk a kétszáz fontot is 
elérheti. Külsőre annyiban tér el a 
mindennapi medvéktől, hogy feje 
nagyobb, koponyája előrenyúló, szája 
szélesebb, mellső végtagjai viszonylag 
hosszúak, és különös jellemzője a téli 
időszakban különösen hosszúra növő, 
szürkésbarna szőre, ami csak a fejéről 
hiányzik. Az öreg példányok szőre 
vöröses színű lesz, így az öreg, 
tapasztalt medve már messziről 
felismerhető. Nevét hosszú karmairól 
kapta, azok vastagok és élesek, akár a 
kétarasznyi nagyságot is elérhetik.  

Vastag bundája 2-es SFÉ-t biztosít 
neki minden vágó- és zúzó fegyver 
ellen, a szúró és célzófegyverek 
esetében ez csak 1-es. 

 
 

A Karmosmedve párokban él, 
magashegyi barlangokat foglal 
magának. A nőstény három-négy 
utódot hoz világra, és a szülők 
felváltva vadásznak. Egyáltalán nem 
jellemző rájuk a téli álom, 
folyamatosan járják a területüket 
zsákmány után. A Karmosmedve főleg 
ragadozó - esetenként növényeket is 
fogyaszt - és igen harcias, akár 
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magával megegyező nagyságú zsákmányt is 
megtámad, még az óriások is veszélyes 
ragadozóként emlegetik. Nem taktikázik túl sokat, 
ha teheti, megrohamozza, feldönti és azonnal 
szétmarcangolja áldozatát. Karmait használja fő 
fegyverként, harapni csak akkor harap, ha sikeresen 
átkarolta áldozatát (mindkét karral túlütés). Ami 
viszont félelmetessé teszi az az, hogy roppant 
kitartó, gyakorlatilag addig üldözi kiszemelt 
áldozatát, ameddig csak látja, addig viszont nem 
foglalkozik mással. Súlya ellenére elég fürge, és 
kiválóan mászik (mászás 120%). A hegyi emberek 
kedvelik a medveösvényeket, ahol a hosszú karmok 
nyomot hagynak, azok a kövek biztosan elbírnak 
egy embert, minden felszerelésével együtt. A 
Karmosmedve szaglása igen jó, emellett gyenge 
látására és hallására támaszkodik.  

A lakott településektől távol él, ha netán 
rászokik, hogy egy-egy falut zargat, vadászatokat 
szerveznek ellene, mert igencsak megkeseríti a falu 
életét, gyakorlatilag mindenki veszélyben lesz tőle, 
és a házakba is megpróbál behatolni kiszemelt 
áldozatáért. Húsát csak végszükségben fogyasztják, 
mert rágós és kevéssé jó ízű. Hosszú karmait 

trófeaként, dísztárgyak alapanyagaként 
használják, hosszú, erős szőréből pedig kötelet 
fonnak. A medvekötél igen erős, kiválóan 
ellenáll a nedvességnek, ráadásul öregedését 
színe elvörösödése jelzi, így időben cserélhető. 
A Hatregas-hegységbeli készítőktől távolodva 
persze sokan már nem is tudják, miből készül, 
nevét „medve erejének” tulajdonítják. (S) 

 
 
A kép Zubály Sándor munkája. 
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