
 

 

 
 

Agyagsárkány 
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Agyagsárkány 

Előfordulás: nagyon ritka (Taba el-Ibara) 
Megjelenők száma: 1 
Termet: Ó (10-20m) 
Sebesség: 40 (SZ), 200 (L) 
Támadás/kör: fegyverenként 1 
Kezdeményező érték: 0 
Támadó érték: tábl. 
Védő Érték: tábl. 
Célzó Érték: - 
Sebzés: tábl. 
Életerő pontok: 100 
Fájdalomtűrés pontok: - 
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: - 
Intelligencia: magas 
Max. Mp.: - 
Jellem: halál 
Max. Tp: 10 000 

 

Ritka sivatagi ragadozó 

 
Testrész KÉ TÉ VÉ CÉ Sp./okozható seb T/k SFÉ 
Mancs  10-15 70-150 60-80 - 7k6-9k6 1 20 
Farok  5-10 80-140 70-90 - 12k6-14k6 1/3 20 
Harapás  10-15 120-190 110-120 - 5k6-7k6 1 8-10 
Törzs  - - 50-70 - CSAK Fp - 10-15 
Lábak, 
farok  5-10 80-100 70-90 - CSAK Fp 1/3 20 

Nyak  - - 70-90 - Ép (Sp. feleződik) - 10-15 
Fej  (harapás) (harapás) 110-120 - Ép is 1 8-10 
Szemek  - - 130-160 - 10 Ép - nincs 
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Az Agyagsárkány egy misztikus állat. Természetesnek semmiképpen nem mondható lények 
teremtői még máig sötétbe burkolóznak. Valószínűleg az amund dzsen háború alatt teremtették őket 
mára puszta létük is csak legendának tűnik, készítésük módja már feledésbe merült mint az is, hogy az 
amundok vagy a dzsennek készítették. Azóta az Agyagsárkányok magányosan járják Taba el-Ibarát és 
pusztítják a velük szembe kerülőt. Bár természetesen képtelenek szaporodni, azért nem pusztultak ki 
mert a teremtőik még annak idején egy olyan mágiát raktak rájuk, hogy ciklusonként minden második 
Agyagsárkány kettéosztódik, vagyis 200 évenként minden sárkány kettéosztódik. Szinte 
legyőzhetetlenek. Taba el-Ibarában nem sárkány alakban szoktak élni, hanem inkább egy agyagtábla 
formájában rejtőznek és csak akkor fedik fel igazi énüket, ha megzavarják őket Mivel mágikusak ezért 
nem pusztulnak el ha mondjuk levágják egyik végtagjukat és ez mindaddig fennáll amíg a lény eredeti 
térfogatának az 50%-a megvan. Bár vannak szárnyaik, repülni képtelenek, legfeljebb csak a 
siklórepülésre képesek. Kevés célpontjuk van ezen a kietlen területen. A homoki elfekkel furcsa 
viszonyban vannak. Nem sok élőlény él errefelé ezért ritka túlélőnek gondolják akiket megkell 
védeniük mint ritka vad az hogy segítenek megölni minden behatolót még jobban növeli értéküket. A 
sárkányok ezt tudják és nem is bántják őket sőt gyakran védelmet lelnek náluk. 

A dzsadokat rendszeresen irtják. A dzsadok rettegnek a sárkányoktól szerencséjükre ritkán 
találkoznak velük.  

Az agyagsárkányok anyaguknak hála sok különleges képességgel rendelkeznek a tűz nem sebzi 
őket de a víz minden E után hatot sebez rajtuk. Nem éreznek fájdalmat csak túlütéssel sebezhető a 
hideg és a meleg hatástalan ellenük. Egy vödör víz sebzi őket mint a sav literenként 2d6-ot (de a 
sivatagban ki talál elég vizet, de ha talál akkor is nehéz egy sárkányt locsolgatni)  
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Szerző: ismeretlen 
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