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Ynevi bestiák 2 

Előszó 

Az Ynevi bestiák 2-t a hasonló 

című cikkem folytatásának szánom. A 

cél ugyanaz, mint ahogy a rendszer sem 

változott, azonos a bestiáriummal, illetve 

az első résszel. 

A kiegészítő házi, tehát használata 

opcionális. Javaslom továbbá, hogy 

elsősorban KM-ek olvassák, mivel a 

játékosok így találkozhatnak olyan 

lényekkel, amelyeket tényleg nem 

ismernek.  

Gzorg 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: 1 

Termet: K 

Sebesség: 130 (SZ) 

Támadó Érték: 45 

Védő Érték: 120 

Kezdeményező Érték: 41 

Célzó Érték: - 

Sebzés: K6+1/K10+5 

Támadás/kör: 3 

Életerő pontok: 24 

Fájdalomtűrés pontok: 43 

Asztrál ME: 12 

Mentál ME: 12 

Méregellenállás: 4 

Pszi: - 

Intelligencia: állati 

Max. Mp.: - 

Jellem: - 

Max. Tp: 43 

A Gzorg a tengerparti területek, 

vízparti erdőségek lakója, ami 

valószínűleg a szaporodásával van 

kapcsolatban. Maga a lény egy 

megtermett kutya nagyságú, négylábú, 

különös emlősállat. Pofája 

elkeskenyedő, szájában cápafogak 

sorakoznak, feje körül a hímek 

oroszlánszerű sörényt viselnek, de csak 

igen rövidet. Lábai izmosak, szőrtelen, 

szürkés bőr feszül rajtuk, és míg az elsők 

három karomban végződnek, a hátsók 

igazi mancsban végződő, ugrólábak. 

Hátát pikkelyes, teknőshöz hasonlító 

páncél védi (Sfé: 3), hosszú farka pedig 

gyíkszerűen elkeskenyedő. 

A gzorg húst fogyaszt, és ezért 

minden élőlény veszélyben van, ami a 

párban élő furcsa állat területére téved. 

A gzorg igen fürge, és hatalmasakat 

képes ugrani, amihez nem ritkán 

használja a fák törzseit. Meglepetésből 

támad, (rejtőzködés 64%) és gyakran 

alkalmazott technikája, hogy a 

megrohant áldozat mellett elszáguld, 

mögötte egy fatörzsről elrugaszkodik, és 

teljes súlyával az összezavarodott 

áldozatra veti magát. (Ehhez a 

támadásához szokásos harcértékein kívül 

+30 Té jár!) Ilyenkor megkísérli 



Magyar Gergely                                                                                                                                    MAGUS 

 

 2 

ledönteni a lábáról áldozatát 

(egyensúlyérzék próba K100 negatív 

módosítóval) és ha sikerül neki, 

beleharap. Ilyenkor az áldozat az esésre 

vonatkozó szabályok szerint sebződik, 

ehhez járul a gzorg súlya miatti +5 Sp. 

Harapása igen fájdalmas, mivel 

borotvaéles fogai és hihetetlenül erős 

állkapcsa van. Nem kockáztat, egy 

harapás után eliramodik, és megismétli 

támadását, miközben gurgulázó hangon 

morog. Ezt ismételgeti, közben néha 

áldozatába mar. Senki nem bírja túl soká 

vele szemben. Ha netán jóval erősebb 

áldozatra akad, inkább elmenekül, ami 

gyorsasága miatt nem okoz gondot neki. 

Ha sikerül legyőznie áldozatát, húsát 

elfogyasztja. 

Nősténye vízparti üregekben hozza 

világra három-négy utódát.  

Halálmanó 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: 1 

Termet: E 

Sebesség: 150 (SZ) 

Támadó Érték: 115 

Védő Érték: 167 

Kezdeményező Érték: 65 

Célzó Érték: - 

Sebzés: K6 

Támadás/kör: 4 

Életerő pontok: 15 

Fájdalomtűrés pontok: 23 

Asztrál ME: 34 

Mentál ME: 34 

Méregellenállás: 4 

Pszi: - 

Intelligencia: magas 

Max. Mp.: - 

Jellem: halál 

Max. Tp: 230 

A halálmanó Ynev egyik igen ritka 

és különös teremtménye. A faj eredete 

nem ismert, és életük számos eleme 

teljesen rejtve maradt az Ynev élővilágát 

ismerők előtt. A halálmanó egy vékony 

testfelépítésű elfszabású élőlény, feje 

széles, lábfeje megnyúlt, és végtagjai is 

hosszúak. Teste különös, szürke, 

szoborszerű anyagból épül fel, mégis 

hihetetlenül rugalmas és fürge tud lenni.  

A halálmanó mindenféle értelmes 

lényekre vadászik, igen különös módon. 

Szoborszerűen áll, ha kell, hónapokon 

keresztül. Amikor aztán valaki óvatlanul 

közel merészkedik hozzá, hirtelen, 

követhetetlen sebességgel lecsap, és 

megragadja áldozatát. Ezután addig 

harapdálja és karmolja, míg az ki nem 

szenved. Ezután széttépi, és apró 

darabokban elfogyasztja áldozatát. 

Tudós fők szerint nem csak az anyagi 

testet eszi meg, ezzel magyarázzák, hogy 

miért csak értelmes lényekre vadászik. 

Persze a szoborszerű lény 

önmagában még nem ösztönzi 

közeledésre az utódfajok botor 

gyermekeit, ezért a halálmanó - nagyon 

bölcsen – csalétket alkalmaz. Nyakában 
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általában felbecsülhetetlen értékű medál 

lóg, de előfordulhat más ékszerekkel is. 

Erre próbálja meg ráhangolni leendő 

áldozata elméjét, és vágyat ébreszteni 

benne. Ez a vágy a halálmanó egyetlen 

varázslata, aminek erőssége 6K10, és 

minden egyes személyre külön kell 

kidobni, így megállapítható, kinek az 

elméjével hogyan boldogul a halálmanó. 

Akire sikeresen alkalmazza a 

varázslatot, az olthatatlan vágyat érez 

majd a halálmanó kincsének 

megszerzésére, aki viszont kiállja az első 

csábítás próbáját, többé nem veszti el 

józan eszét. 

Hegyi tarantula 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: 1 

Termet: Ó 

Sebesség: 120 (SZ) 

Támadó Érték: 87 

Védő Érték: 142 

Kezdeményező Érték: 48 

Célzó Érték: - 

Sebzés: K6+2/2K10 

Támadás/kör: 3 

Életerő pontok: 23  

Fájdalomtűrés pontok: 62 

Asztrál ME: - 

Mentál ME: - 

Méregellenállás: 6 

Pszi: - 

Intelligencia: állati 

Max. Mp.: - 

Jellem: - 

Max. Tp: 120 

A hegyi tarantula az elhagyott 

barlangok, sötét hegyek mélységének 

lakója. Kalandozó főleg Tarin tárnáiban 

és a Sheral feltérképezhetetlen 

barlanglabirintusaiban találkozhat vele. 

A pók óriási, magassága eléri a nyolc 

lábat, míg átmérője a tizenöt lábat is. 

Rágói nagyobbak, mint egy felnőtt 

férfiember felső teste, a testét borító 

serték szálait emberi marok nem éri át. 

Lábait és fejtorát vastag kitinpáncél védi 

(Sfé: 6), de egyéb részeit is 1-es Sfé 

védi, vastag bőre miatt. Talán érthető, 

hogy miért vált ez a pók mindenhol saját 

területének csúcsragadozójává.  

A hegyi tarantula húst fogyaszt, 

mégpedig minden mennyiségben, hiszen 

élőhelyén nem túl sokat talál belőle. 

Talán ezért is nőtt ilyen nagyra, 

tartalékaiból évtizedekre ellátja magát, 

míg egy-egy zsákmányt elé sodor a 

szerencse. Nem sző hálót, áldozatait 

egyszerűen becserkészi és megtámadja. 

Lábainak csapásai is gyilkos erejűek, de 

ha valaki a hatalmas rágók közé kerül, 

szinte biztosan nem menekülhet. 

Zsákmányát kiváló hallásával és a 

sötétben kifejlődött ultralátással találja 

meg. Mérete miatt nem rendelkezik 

méreggel, áldozatait hatalmas erejével 

intézi el. Félelmetes, ahogyan a köveken 

mozog, gyors és halk (lopózás 65%) 

Olykor útjába akad egy, a földmély 

hatalmas teremtményei közül, ilyenkor 

évtizedekre belakmározik. Harcolni 
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ellene szinte lehetetlen, méretei miatt 

négy elülső lábai, melyekkel harcol, a 

legváratlanabb irányból csapnak le, 

iszonyatos erővel. Ahhoz, hogy 

egyáltalán látni lehessen a pókot a 

hegyek vak sötétjében, legalább 

harminclábnyi átmérőjű területet kell 

megvilágítani, ami közönséges fáklyával 

lehetetlen. Ezen kívül a póknak kevés 

sebezhető pontja akad, azok is igen 

magasan. Az emberek – és törpék – 

számára, ha már rossz sorsuk egy ilyen 

szörnyeteg eledeléül szánta őket, 

egyetlen biztos menedéket a kis járatok 

jelentik, ahová a hegyi tarantula méretei 

miatt egyszerűen nem fér be. 

A nőstény és a kicsivel kisebb hím 

külön vadászik, a nőstény K10 petéjét – 

amik szekér nagyságúak – hálószerű 

anyagból szőtt fészekbe rakja.  

Homokhernyó 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: K3 

Termet: N 

Sebesség: 70 (SZ) 

Támadó Érték: 62 

Védő Érték: 60 

Kezdeményező Érték: 14 

Célzó Érték: - 

Sebzés: 2K6+1 

Támadás/kör: 1 

Életerő pontok: 23 

Fájdalomtűrés pontok: 35 

Asztrál ME: - 

Mentál ME: - 

Méregellenállás: 4 

Pszi: - 

Intelligencia: állati 

Max. Mp.: - 

Jellem: - 

Max. Tp: 30 

A homokhernyó Ynev valamennyi 

sivatagában általános lakónak számít, 

kivétel ez alól a Taba el Ibara, ahol csak 

az északi, Sheralhoz közeli részeken 

fordul elő, és feltűnik még a Sheral déli 

lejtőinek homokos barlangjaiban is. A 

Hernyó tíz-tizenöt láb hosszú, átmérője 

egy láb körüli, farka elkeskenyedő, szája 

alig nyíló, csőszerű. Szelvényezett testét 

kemény, a homoknak ellenálló anyag 

borítja, ami a szelvények találkozásánál 

ízesül (itt találhatók a hernyó 

legsebezhetőbb pontjai). Testének Sfé-je 

2, feji végének első másfél lába azonban 

sokkal ellenállóbb, Sfé-je 4.  

A homokhernyó a homokban él, 

csak vadászat alkalmával tör a felszínre, 

merthogy húst eszik. Áldozatait a homok 

rezgései, a léptek zaja alapján találja 

meg kifinomult érzékeivel. Egyébként 

vak, a fény egyáltalán nem zavarja. 

Áldozatait alulról támadja meg, ami azt 

jelenti, hogy a felszínre tör és ledönti 

őket a lábukról. Ha tehát első támadása 

sikeres, áldozata csak elesik. Ezután 

közvetlenül harap egyet (2K6+1), és ha 

sikerül áldozatába mélyeszteni 

szájszervét, (minimum 1 Ép) elkezdi 

annak megemésztését. Szájszerve 

ugyanis olyan folyadékot termel, ami 

feloldja az áldozat belső szerveit, így azt 
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egyszerűen felszippantja. Ilyenkor 

körönként K3 Ép-t sebződik áldozata. 

Ilyenkor nem támad, jó alkalom ez a 

menekülésre, amit a kevésbé bátor és 

kevésbé vakmerő sivataglakók ki is 

használnak. Ebből a cselekvésből csak 

az áldozat elfogyta, vagy legalább 3 Ép-s 

sebzés zökkenti ki. Előfordul, hogy fele 

nagyságával a talaj fölé emelkedik és 

innen harcol ellenfeleivel, harapó 

mozdulatokat végezve.  

Húsa ehetetlenül büdös, így a 

netán elejtett homokhernyókat sorsukra 

hagyják. A sivatagokban sokszor egész 

karavánokat tüntetnek el. Elfogyasztott 

áldozataiból csupán egy összeszáradt 

bőrdarab marad. 

Hurikobra 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: 1 

Termet: E 

Sebesség: 55 (SZ) 

Támadó Érték: 23 (34) 

Védő Érték: 77 (89) 

Kezdeményező Érték: 13 (18) 

Célzó Érték: - 

Sebzés: fegyver (K6, K10+3) 

Támadás/kör: 1 (2) 

Életerő pontok: 15 

Fájdalomtűrés pontok: 35 

Asztrál ME: 26 

Mentál ME: 26 

Méregellenállás: 5 

Pszi: 3.fok, 25 p 

Intelligencia: magas 

Max. Mp.: 30 

Jellem: halál 

Max. Tp: 520 

A hurikobra egyike Ynev 

alakváltóinak, de azok között is igen 

különlegesnek számít. Nem ismeretes, 

honnan származik, bár egyes 

vélemények szerint az amundok 

szabadították az emberekre ezeket az 

alattomos lényeket, mivel sajátos asztrál 

manipulációkra képesek. Ezt támasztja 

alá az a tény is, hogy a hurikobra 

elsősorban a Taba el Ibarában fordul elő, 

bár újabban szerte a délvidéken is 

megjelennek, de még északon is 

előfordul néha egy-egy. 

Kinézetre egy gyönyörű, fiatal nő, 

mindig az adott tájegység 

legjellegzetesebb vonásaival, bár néha 

igazi, ritka szépségként tűnik fel. 

Asztrális és mentális vizsgálatok során is 

„normális” embernek bizonyul. 

Alakváltásra csak a feje képes, egy 

emberfejnél másfélszer nagyobb kobra 

fejjé, annak törzsével a nyaka helyén. Ez 

a nyak nyúlni is képes, akár hat méter 

hosszú is lehet. Kígyó alakban a feji és 

nyaki részt 1-es Sfé-jű pikkelyek védik. 

Bár a feje kígyó, mérge nincsen. 

A hurikobra az embereken 

élősködik, azok asztráltestét fogyasztja, 

de ehhez az életerőt (vért) is magához 

kell vennie. A hurikobra azonban nem 

falja föl egyből az áldozatát. Előbb 
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magába bolondítja, és a saját maga 

irányában táplált érzelmekkel „hizlalja” 

a kiszemelt férfi asztráltestét. Talán ezért 

választotta titokzatos Ynevre 

kerülésekor a nő alakot. A hurikobra női 

alakban rendkívül szép, (K6+14) és 

emellett intelligens, okos is, szexuális 

tudása pedig kimagasló (5.fok). A 

legtöbbször szépségével hódít, de 

feljegyzések tanúsítják, hogy volt olyan 

szerencsétlen, akinek hű társa, lelki 

támasza volt, mielőtt végzett vele. 

Ismeretlen szempontok alapján választja 

ki áldozatait, de minden bizonnyal 

szereti a kihívásokat, és gyakran választ 

nehezen megközelíthető, megszerezhető 

célpontot. Esetleges vetélytársait számító 

kegyetlenséggel állítja félre. Roxund 

Homoki Históriájának egyik 

történetében egy emír egész háremét 

kiirtotta ilyen vagy olyan 

mesterkedéssel, mire a teljesen 

belebolondult emírt megölte. Fontos, 

hogy kígyó alakban csak a kiszemelt 

célpontot támadja meg, másokat 

intrikákkal, trükkökkel, más férfiak 

felhasználásával intéz el. Mindezek 

mellett előfordult már, hogy elcsábított 

egy egyszerű parasztot vagy sivatagi 

utazót, és még azon éjszaka meg is 

találták szárazzá szipolyozott testét a 

fogadóban, mindazonáltal ritkák az ilyen 

megmagyarázhatatlan kitörések; a 

hurikobra nem ritkán hónapokat is eltölt 

azzal, hogy minél több érzelem kösse 

hozzá elfogyasztandó áldozatát. Az, 

amikor szembesül az igazsággal, 

legtöbbször bánatos, tehetetlen bábként 

várja, hogy a hatalmas kígyófej tőrnyi 

fogai a nyakába mélyedjenek. A 

hurikobra ekkor a „felhizlalt” 

asztráltestet további intenzív 

érzelmekkel fűszerezi.  

Úgy szereti intézni, hogy ne 

keveredjen harcba, de ha mégis 

rákényszerülne, könnyű fegyverekkel 

védi meg magát. Előszeretettel használja 

ilyenkor a boszorkánymágiát, amit 

azonban csak végszükség esetén használ, 

és érthetetlen okokból a csábítás során 

nem szívesen alkalmaz. Kígyóalakban is 

ügyes harcos, - harcértékei zárójelben – 

igaz, ilyenkor a meglepetés és a 

döbbenet is segíti. Kezeiben ilyenkor 

sosem forgat fegyvert, csak körmei 

helyére nőtt karmait használja. Ha netán 

az áldozatán kívül valaki meglátja 

kígyófejjel, arra biztos halál vár. 

Életkoruk, szaporodásuk nem ismert, bár 

egyes feltételezések szerint ez okból él 

együtt egy darabig az áldozattal. A 

szóbeszéd szerint egykori áldozatának 

véreit felismeri és sem „mostoha 

gyermekeit”, sem „testvéreit” nem 

bántja, azokat, ha nem is túl buzgón, 

esetleg még segítheti is. A gond csak az, 

hogy ezeket a személyeket csak 

kígyófejjel képes azonosítani... 

Hyssir 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: K6 

Termet: E 

Sebesség: 120 (L), 30 (SZ) 

Támadó Érték: 55 

Védő Érték: 83 

Kezdeményező Érték: 25 

Célzó Érték: - 

Sebzés: csőr K10, karom K3, farok K6 

Támadás/kör: 2 

Életerő pontok: 12 

Fájdalomtűrés pontok: 44 

Asztrál ME: - 

Mentál ME: - 

Méregellenállás: 8 

Pszi: - 

Intelligencia: állati 

Max. Mp.: - 

Jellem: - 

Max. Tp: 120 
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A hyssir a közepes hegységek 

erdős lejtőinek lakója, elterjedését 

tekintve a Sheraltól északra él. Több 

tudós szerint sárkányok rokonai, bár ezt 

a nézetet kevesen fogadják el 

maradéktalanul. Az embermagas, 

madárszerű lény teste strucchoz hasonlít, 

hosszú nyaka végén dinnyényi fej, széles 

csőrrel és kétarasznyi szarvakkal. Két 

lába, amely négy, karmos ujjban 

végződik, erős, pikkelyes és mindössze 

fél méter hosszú. A hyssireknek 

szelvényes skorpiófarka és karmos, 

denevérszerű bőrszárnya van. Testét a 

denevéréhez hasonló apró, világosbarna 

szőr fedi. A  

Hím hyssirek könnyen 

felismerhetők szarvukról, mivel a 

nőstényeké csak 4-5 centiméteres, 

valamint nyaki és feji részük 

narancsvörös. A hyssirek kis 

csoportokban élnek, fészkeiket nehezen 

megközelíthető sziklapárkányokra 

rakják. A hyssir nőstény 4-8, strucctojás 

méretű, sötétvörös színű tojást rak. Húst 

fogyasztanak, ezért vadásznak, olykor 

megdézsmálják egy-egy falu birkanyáját 

is, és alkalmanként az emberre is 

veszélyesek lehetnek.  

A hyssirek kis csoportokban 

vadásznak. A levegőből támadnak, 

skorpiófarkuk szúrásával bénító mérget 

juttatnak az áldozatukba, akit aztán – 

sokszor élve – adnak fiókáiknak. 

Mérgük 5.szintű, izomrendszerre ható 

méreg, ami sikeres egészségpróba esetén 

nem okoz semmit, de minden újabb adag 

után eggyel nő a méreg erőssége; 

sikertelenség esetén pedig részleges 

bénulást okoz. A méreg hatóideje K6 

kör, és hatását K4 óráig fejti ki. A hyssir 

méregmirigye öt marásra elegendő 

mérget tartalmaz. Közelharcban nem 

használják farkukat, mivel azzal csak 

lefelé tudnak ügyesen támadni, a földön 

esetlenül totyogó hyssirek csőre, karma 

és a denevérszárny karmai is igen erősek 

és élesek. 

Kanálisrém 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: 1 

Termet: E 

Sebesség: 60 (SZ) 

Támadó Érték: változó 

Védő Érték: változó 

Kezdeményező Érték: változó 

Célzó Érték: változó 

Sebzés: fegyver 

Támadás/kör: változó 

Életerő pontok: 12 

Fájdalomtűrés pontok: 24 

Asztrál ME: 5 

Mentál ME: 5 

Méregellenállás: 4 

Pszi: - 

Intelligencia: átlagos 

Max. Mp.: - 

Jellem: káosz 

Max. Tp: 110 

A kanálisrémek tulajdonképpen 

egy ritka vírus által megfertőzött 

emberek, Ynev nagyvárosainak szennyes 

csatornáiban lelhetők fel. A vírus 

cseppfertőzéssel terjed, áldozataira pedig 

lassú rothadás, majd halál vár. 

Kanálisrém csak a különösen életerős 

fertőzöttekből válik. Egy idő után 

ugyanis a vírus befejezi a hús 
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rothasztását, és más külső átalakulások 

veszik kezdetüket. Az áldozat teljesen 

lesoványodik, ujjai, körmei megnyúlnak, 

bőre bibircsókossá válik. Az ilyen 

csúfságok az elhagyott csatornákon kívül 

nem élnek meg, egyrészt, mert vonzza 

őket a szenny és a mocsok, másrészt 

pedig, mert sehol sem tűrik meg őket.  

A kanálisrém az őt ért gyűlöletre 

és undorra szintén gyűlölettel felel, és 

minden alkalmat megragad rövid élete 

hátralevő részében, hogy a fertőzést 

tovább terjessze. A csatornákban 

patkányokon és apró növényeken élnek, 

emellett a szennyvilág legjobb ismerői. 

A városokban néha irtó hadjáratokat 

rendeznek ellenük, hogy megtisztítsák a 

csatornákat. Általában nem vesztik el 

emberi mivoltukat és a kedves – esetleg 

nem agresszív – közeledés annyira 

meglepi és meghatja őket, hogy maguk 

is igen békés, fájdalmaikat kisíró, 

lelkileg összetört teremtményekké 

válnak. Akik képesek elviselni a 

gusztustalan, undort keltő személyüket, 

még hasznot is húzhatnak 

„barátságukból”, hiszen amellett, hogy 

tenyerükként ismerik a csatornákat és 

kanálisokat, igazi csatorna-herbalisták. 

Keselyűsárkány 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma:  

Termet: N 

Sebesség: 75 (SZ) 

Támadó Érték: 51 

Védő Érték: 98 

Kezdeményező Érték: 34 

Célzó Érték: - 

Sebzés: K6 láb, karom; K10+2 csőr 

Támadás/kör: 2 

Életerő pontok: 17 

Fájdalomtűrés pontok: 37 

Asztrál ME: - 

Mentál ME: - 

Méregellenállás: 6 

Pszi: - 

Intelligencia: állati 

Max. Mp.: - 

Jellem: - 

Max. Tp: 85 

Ennek a megtévesztő nevű lénynek 

semmi köze a sárkányokhoz, legfeljebb 

egy korcssárkányra emlékeztethet, jó 

messziről. A magas, sziklás hegyeken 

élő keselyűsárkányt tigrisszerű és 

nagyságú testét, kékesszürke, szőrtelen 
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bőr fedi, hosszú nyakán hatalmas 

keselyűfej, vékony farok, két izmos láb 

és nagy bőrszárny jellemez, melynek 

elején mellső végtagjának három karmos 

ujja áll ki. 

A keselyűsárkány párban él és húst 

fogyaszt, nagytestű állatokra vadászik, 

ezért akár az embert is megtámadja. 

Zsákmányáért képes akár több mérföldet 

is megtenni, így a hegyi falvak gyakori 

látogatója és zaklatója. Repülni nem 

képes, csak futni és ugrani, ilyenkor 

bőrszárnyait vitorlázásra használja, így 

sokszor egy szakadékot is képes 

átugrani. Áldozatait karmaival ragadja 

meg és csőrével tépi szét, illetve abban 

fogva szállítja, ebben segít vastag, izmos 

nyaka. Bár agresszív és veszélyes, mégis 

vadásszák, kékesszürke bőre igen erős, 

hegyi ruhák és ponyvák alapanyaga, 

egyedülálló, élénk vörös színű csontjai 

pedig nagyon könnyűek, ezekből a 

legkülönfélébb eszközöket készítik. 

Kőember 

Előfordulás: nagyon ritka 

Megjelenők száma: 1 

Termet: E 

Sebesség: 40 (SZ) 

Támadó Érték: 65 

Védő Érték: 85 

Kezdeményező Érték: 12 

Célzó Érték: 0 

Sebzés: K6+7 

Támadás/kör: 1 

Életerő pontok: 24 

Fájdalomtűrés pontok: 54 

Asztrál ME: immunis 

Mentál ME: immunis 

Méregellenállás: 5 

Pszi: - 

Intelligencia: alacsony 

Max. Mp.: - 

Jellem: halál 

Max. Tp: 45 

A kőemberek egy rosszul sikerült 

kísérlet eredményei. Ryeki feljegyzések 

tanúsítják, hogy folytak kísérletek, 

melyek az emberek megerősítését 

célozták, a föld elemi síkjának 

tulajdonságaival való kombinálással. Az 

eredmény azonban egy teljesen 

szaporodásképtelen, hosszú életű, erős, 

de emberileg teljesen őrült, 

kiszámíthatatlan lény lett. A kőemberek 

pontos számáról nincs adat, de néha még 

ma is feltűnnek Észak Ynev mocsaras, 

elhagyatott részein.  

Emberileg teljesen leépültek, 

beszédük csak érthetetlen morgásra 

korlátozódik, gondolataikat pedig csak 

egyetlen, kitörölhetetlen foszlány tölti ki, 

a bosszú. Kinézetük olyan, mintha egy 

ember bőre kövekké száradt volna, a bőr 

helyett mindenütt kisebb-nagyobb 

kődarabok borítják testüket. Erejük 

emberfeletti (20-22) testük pedig szinte 

sebezhetetlen, bár belül olyan 
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sérülékenyek, mint egy átlagos ember, 

kültakarójuk 8-as Sfé-t biztosít nekik. 

Kőbevonatuk minden őket ért túlütéskor 

sérül, 1 Sfé-t csökken, de csak a találat 

helyén. Testüket csak a kövek közötti 

rést kihasználva lehet megsebezni. 

Mozgásuk nem túl gyors, és állandó 

kőcsikorgás kíséri. 

A kőembereket csak a bosszú 

hajtja, szerencsétlen sorsuk miatt minden 

értelmes élőlénynek nekitámadnak, akit 

az útjukba sodor a sors. Nem 

táplálkoznak, valószínűleg ez is a 

kísérlet eredménye, feltételezhetően a 

földből merítik a létükhöz szükséges 

erőt. A bezúzott fejű áldozataikat 

sorsukra hagyják, sem húsuk, sem 

felszerelésük nem érdekli a 

kőembereket. Mindebből arra 

következtethetünk, hogy annak idején 

nem önként jelentkeztek kísérleti 

alanynak… 

 

A képek Zubály Sándor, Russ 

Nicholson, Ian McCraig, Ian Borouge és 

John Bhanche munkái.  

 

Magyar Gergely 
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