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Torcsak 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: Ó (10-12 láb) 
Sebesség: 10 (SZ) 
Támadás/kör: K10+2 
Kezdeményező érték: 10 
Támadó érték: 80 
Védő Érték: 110 (kar)/ 40 (test) 
Célzó Érték: aa 
Sebzés: 2K6+2 
Életerő pontok: 50 
Fájdalomtűrés pontok: 200 
Asztrál ME: 100 
Mentál ME: 100 
Méregellenállás: 10 
Pszi: - 
Intelligencia: alacsony 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 
Max. Tp: ? 

Mocsárban elő hatalmas 
húsgombóc szerű élőlény, lassan mozog 
a felszín alatti egy méteres lábainak 
segítségével. A felszínen csak egy amorf 
félgömb látszik, amiből 12 favastagságú 
csáp nő ki. Mindenevő, karjaival 
gyömöszöli be az eleséget felül lévő 
szájába. Testét vastag zsír és bőr fedi, 
amit valójában a ráragadt sártól nem 
lehet látni. Az élő húst jó szaglása és 
enyhe mágikus képessége segítségével 
veszi észre. (ez valójában annyit tesz, 
hogy lát az asztrál és mentálsíkon) Ha 
valaki megtámadná, bár az esetek nagy 

részében ez fordítva történik, a legjobb 
elmenekülni. Ha mégis harcra kerülne 
sor egy kar levágásához 8 Ép sebzés 
kell, mivel ezen gyengébb a bőre itt 
csak 4 SFÉ-je van. A testén nem lehet 
túlütni (SFÉ:6) csak Fp sebzés 
okozható. A testhez közelkerülni, ha 
közelfegyverrel akarják sebezni, 1 kör 
kell, amiben a lény támadásai nem 
sikerülnek, de távolról csak 
szálfegyver jó. 

Uprumich 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: N (2,5 láb) 
Sebesség: 40 (SZ) 
Támadás/kör: 1 (nyelv) vagy 3 

(karmok+nyelv vagy harapás) 
Kezdeményező érték: 50 (nyelv)/ 10 

(kezek, harapás) 
Támadó érték: 150 (nyelv) / 120 

(kezek) / 100 (harapás) 
Védő Érték: speciális taktika 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 2K6 (nyelv)/2xK10 (karmok) 

/ 4K6 (harapás) 
Életerő pontok: 80 
Fájdalomtűrés pontok: - 
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: 9 
Pszi: - 
Intelligencia: alacsony 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 
Max. Tp: ? 
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Hatalmas, robosztus testű lény (2.5m magas és 
1.5m széles) kezei, lábai rövidek de izmosak, kezei 
hatalmas karmokban végződnek. Bőre vastag 
sárgásbarna szaru, mely tapintásra smirgliszerű 
(SFÉ:10, a háton 15). Feje széles és lapos, előreugró 
állkapoccsal. Szája mintegy méter széles, benne több 
sorban elhelyezkedő háromszög alakú fogakkal. 
Szemei sárgásan izzanak. Hátul tömzsi farkára 
támaszkodik.  

Kedvelt taktikája, hogy ellenfelét zsákutcába 
szorítja és a falhoz préseli, ahol nincs esélye 
védekezni. Legveszedelmesebb fegyvere a nyelve 
mely meglepően hosszú (2-2.5 m) és erős csontos 
vége van. Ezt a nyelvet káprázatosan gyorsan képes 
„kilőni” a szájából, és visszahúzni. Első támadása 
vele meglepetésszerű, ha az ellenfél nem ismeri a 
lényt. Ha a támadó nem megy a karmok 
hatótávolságán belülre, akkor csak szálfegyverrel 
támadhat:  

Ekkor a lény körönként egyet támad a 
nyelvével, valamint kezeivel védekező taktikát 
használ (Vé 160) és a távol lévő ellenfél miatt még 
20 Vé-t kap. Ebben az esetben a lény körönként fél 
métert képes előrenyomulni.  

Ha a támadó közelebb merészkedik akkor a 
lény kétféle taktikát választhat:  

Körönként hármat támad: karmaival, és 
nyelvével vagy harapással, de ekkor Vé-je csak 120. 
Körönként egyet támad: Vé-je 160 és a támadás 
lehet a nyelv vagy harapás  

Ilyenkor csak 20 cm-t képes hátraszorítani 
ellenfelén körönként. Ha a nyelvét le akarják vágni 

ahhoz 8 Ép-t kell sebezni rajta, de csak 2 SFÉ-t 
kell átütni, viszont a nyelv Vé-je 180-as. Bajba 
akkor kerül ha a háta mögé kerülnek, de a fejét 
180 fokban képes hátrafordítani ha onnan 
fenyegeti veszély, a hátulról támadónak csak 
100-as Vé-t kell túlütnie meg a 15-ös SFÉ-t.  

A lény mindig barlangokban vagy 
labirintusokban él, régebben Dawa mágus - 
császárai őriztették ilyenekkel a megvédendő 
területeket.  
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