
 

 

 
 

Orwella bestiái 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Orwella küldöttei 
Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: N 
Sebesség: 150 (SZ) 
Méregellenállás: immunis 
Intelligencia: kimagasló 
Jellem: halál 
 

S'hradthyss 

Támadás/kör: 8 
Kezdeményező érték: 55 
Támadó érték: 125 
Védő Érték: 200 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 2K6+10 
Életerő pontok: 50 
Fájdalomtűrés pontok: 210 
Asztrál ME: 135 
Mentál ME: 135 
Pszi: 50 
Max. Mp.: 108 
 

Arquthyss 

Támadás/kör: 8 
Kezdeményező érték: 75 
Támadó érték: 150 
Védő Érték: 225 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 2K6+12 
Életerő pontok: 50 
Fájdalomtűrés pontok: 230 
Asztrál ME: 190 
Mentál ME: 190 
Pszi: 70 
Max. Mp.: 153 

Dhaurthyss 

Támadás/kör: 8 
Kezdeményező érték: 95 
Támadó érték: 175 
Védő Érték: 250 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 2K6+14 
Életerő pontok: 50 
Fájdalomtűrés pontok: 250 
Asztrál ME: 245 
Mentál ME: 245 
Pszi: 90 
Max. Mp.: 200 

Orwella Küldöttei jó 3 m magas, 
kígyó altestű, humanoid felsőtestű, 
négykezű, kobrafejű lények. Testüket 
fényes fekete, hihetetlen keménységű 
pikkelyek borítják. Szemük 
rezzenéstelen kígyószem. 

S'hradthyss egy legalább 10. 
szintű, Arquthyss egy legalább 15. 
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szintű, Dhaurthyss pedig egy legalább 20. szintű 
Orwella papnő megsegítésére érkezhet, annak 
hívására. Orwella magától nagyon ritkán küld 
Küldötteket papnői megsegítésére, kizárólag akkor, 
ha az illetőt akivel komoly tervei vannak, valami 
nagyon nagy veszély fenyegeti, aminek elhárítására 
vélhetőleg képtelen lenne. Aki túl sokszor (havonta 
egynél több alkalommal) hív Küldötteket, a 
harmadik ilyen eset után a varázslata nem sikerül. 
Ha életben marad és imával fordul Úrnőjéhez, hogy 
miért nem érkezett hívására Küldött, az a 
tudomására hozza. Ha ezt nem teszi, és ismét 
Küldöttet akar hívni egy hónapon belül, akkor bár a 
Küldött megjelenik, de a papnő lesz az első, akit 
kivégez, majd lemészárol mindenkit, aki a 
helyszínen tartózkodott. 

 Megjelenésük 50E Félelem hatásának felel 
meg nem orwellánusokra vonatkoztatva, 
orwellánusokra pedig Fanatizálásként hat. Hűségük 
Orwella iránt megingathatatlan, háromszoros 
Erősítés szükséges hozzá. Teljes hozzáféréssel 
rendelkeznek minden varázslathoz, melyet Úrnőjük 
papnőinek vagy paplovagjainak biztosít. Pszi 
képességeik a pyarroni Mf-nak felelnek meg. 

Bármilyen szempontból, ahol a tapasztalati 
szint számít, S'hradthyss 12. szintű, Arquthyss 17. 
szintű, Dhaurthyss pedig 22. szintű alkalmazónak 
fele meg. 

Minden Tulajdonságuk 20-as (kivéve az Erő, 
mely S'hradthyss esetén 20, Arquthyss esetén 22, 
Dhaurthyss esetén pedig 24), pikkelyeik minden 
elemi hatásból (Elemi Mágia, Villámok, Sav) annyi 
E-t semlegesítenek, amennyi SFÉ-t adnak. Mérgekre 
immunisak. 

Mind a négy kezükben fegyvert forgatnak, 
fekete obszidiánból készült csatabárdokat. Értékei 
KÉ: 15, TÉ: 30, VÉ: 25, Sebzés 2K6+4. Ha nem 
orwellánus veszi a kezébe, 50 E Undor és 
papmágikus Átok fogan meg rajta. 

Értékeik tartalmazzák a négyfegyveres harcot. 

 
 

Orwellánus kígyófattyú 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 3K10 
Termet: E 
Sebesség: 100 (SZ) 
Támadás/kör: 2 [4] (3) 
Kezdeményező érték: 45 [45] (45) 
Támadó érték: 90 [115] (80) 
Védő Érték: 140 [160] (130) 
Célzó Érték: - [-] (-) 
Sebzés: 2K6+6 [2K6+6] (K6+4) 
Életerő pontok: 30 
Fájdalomtűrés pontok: 65 
SFÉ: 3 
Asztrál ME: 30 
Mentál ME: 30 
Méregellenállás: 8 
Pszi: - 
Intelligencia: átlagos 
Max. Mp.: - 
Jellem: halál 

Orwella papnői az Elátkozott Vidék kvázi 
„biztonságában” egy új hadsereg felállításán 
fáradoznak a Rettenet Asszonya számára. E 
seregek derékhadát alkotnák a kígyófattyak, 
melyeknek első példányait elhurcolt közrendű 
foglyok és az elátkozott vidék kígyóféléinek 
mágikus keresztezésével hozták létre. Több 
ezer szerencsétlen pusztult el a sötét 
szertartások során iszonyú kínok között 
megbomlott elmével és eltorzult testtel, mire az 
első életképes példányok „megszülettek”. 
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A kígyófattyak félhumanoid 
szörnyek, kígyó altesttel és humanoid 
felsőtesttel, kígyó fejjel. „Felegyenesedve” 
kb 2 láb magasak és még kb ugyanennyi 
tekergőzik mellettük a földön. A hasi 
pikkelyeik piszkos sárga, az oldalsó és 
hátrész pikkelyei méregzöldek, akárcsak a 
felsőtest pikkelyei a gyomorszájtól felfelé. 
Vastag, szívós pikkelyeik 3-as SFÉ értéket 
biztosítanak számukra. Harcban vagy 
karmaikkal és harapásaikkal támadnak (ez 
utóbbi mérgező, 6. szintű kínméreg, 1K6+4 
/ 2K6+3 FP vesztést okoz K6 körön át 
körönként), vagy két, másfélkezes kardhoz 
hasonló fegyverrel kétkezes harcban. A 
harapás támadásukat a kardos támadásuk 
mellett is leadhatják, mint kiegészítő 
támadást. 

A testüket és lelküket kialakító 
feketemágia miatt asztrál- és mentáltestük 
olyan mértékben torzult, hogy elég 
nehézkes rájuk asztrál- és mentálmágiával 
hatni. 

Félelmet nem ismerve, túlerőtől meg 
nem rettenve vetik magukat a harcba, utolsó 
csepp fekete vérükig küzdenek. 

Előszeretettel alkalmaznak lábsöprést 
a földön tekergőző farokrésszel. 

Harcértékeikben a zárójel nélküli 
érték a kardra, a kapcsos zárójeles a 
kétkezes harcra, a sima zárójeles a 
pusztakezes harcra vonatkozik. 

 

Káoszlények 
(átdolgozott változat) 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: K6 
Termet: lásd a leírást 
Sebesség: lásd a leírást 
Támadás/kör: lásd a leírást 
Kezdeményező érték: 10 + speciális 
Támadó érték: 70 + speciális 
Védő Érték: 50+ speciális 
Célzó Érték: - 
Sebzés: lásd a leírást 
Életerő pontok: 40-70 
Fájdalomtűrés pontok: - 
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: - 
Intelligencia: alacsony 
Max. Mp.: - 
Jellem: káosz-halál 
Max. Tp: 30 

A Kyr Birodalom Rualan tartományát a P. e.-i 
XXXVI. században rettenetes háborúk pusztították. 
Reigh-En Zerdal, az akkori tartományúr egyezségre 
lépett Orwellával és papnőivel, majd a törvényes 
császár ellen fordult. Függetlennek kiáltotta ki 
Rualant, amit a császár természetesen nem ismert el 
- és óriási sereget küldött a Rettenet Asszonyának 
orkjai és goblinjai ellen. Miután a csatát elvesztette, 
nyolc Hatalmast küldött oda, akik 
varázshatalmukkal megtizedelték Orwella hadát. A 
válasz nem késett soká, Orwella és papnői 
elpusztították a Hatalmasokat is. A következő 
évszázadokban váltakozó kimenetelű csatákat vívtak 
szerte a vidéken. Orwella minden sötét és aljas 
eszközt felhasznált a háborúban: több légiónyi 
élőholt támogatta orkjait és goblinjait. A háború 
vége felé, ahogy egyre fogyatkozott a haderő, a 
főpapnőnek hátborzongató ötlete támadt: állatokból 
kreál torz, élőholt gyilkológépeket. 

Az istennő segítségével meg is valósította 
szörnyű tervét, kisebb hadseregre való káoszlény 
várta, hogy csatába indulhasson. Erre azonban már 
nem került sor, mivel P.e. 3012-ben a megmaradt 
Hatalmasok végeztek a Kitaszított papnőivel és 
Orwellát egy távoli síkra száműzték. A káoszlények 
- immáron a papnők irányítása nélkül - szétszéledtek 
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az Elátkozott Vidék gonosz vadonjaiban. Életük nem 
lévén nem pusztultak el: azóta is ott bolyonganak. 

A papnők rengeteg állatot gyűjtöttek össze, és 
mindből azokat a részeket használták fel, amelyek a 
legtöbbet árthattak ellenségeiknek. A különböző 
testrészeket mágikus úton megfelelő méretre 
nagyították (vagy kicsinyítették) és varázslatokkal 
összeforrasztották, majd mágiájukkal kezdetleges 
lelkeket börtönöztek a testekbe. Minthogy sürgette 
őket az idő, nem követtek semmiféle rendszert: 
minden egyes káoszlény különbözik a többitől. 

Akárhogy nézzen is ki egy-egy adott példány, 
a Necrografia szerint a tudattalan élőholtak 
osztályába tartoznak. 

A lények mérete általában a törzs méretéhez 
igazodik, kivéve a gyík-, a patkány- és a 
rovartesteket, amelyeket lóméretűvé növesztettek, 
hogy jobban bírják a harcot. Mivel minden 
káoszlény mágia szülötte, a Természetes Anyag 
Mágiája nem hat rájuk. Ugyanígy immuninak az 
asztrális és mentális támadásokra is, elvégre csak 
egy torz lélekcsíra irányítja őket. Mérgek iránti 
érzéketlenségük élőholt mivoltukból fakad. 

Minden egyes káoszlény legfontosabb és 
egyetlen célja a gyilkolás. Készítőik gondosan 
felruházták őket ezzel a céllal, ettől eltéríteni őket 
nagyon nehéz: csak elpusztításuk árán lehetséges. 
Igaz ugyan, hogy mindenáron ölni akarnak, de 
alacsony intelligenciájuk miatt ezt nem túl magas 
színvonalon teszik. Minthogy hiányzik belőlük az 
élet princípiuma, fájdalmat nem éreznek, legyőzni 
őket csak testük fizikai megsemmisítésével (ti. 
szétszabdalásával) lehet. A játék nyelvén ez annyit 
tesz, hogy kizárólag túlütéssel lehet rajtuk sebezni. 

Forrás: Bestiárium 

Az egyes káoszlények megalkotása 

Először meg kell határozni a törzset és a fejet. 
Ezek ismeretében eldönthető, milyen a lény 
fejformája. Azután azt határozzuk meg, hogy hány 
és milyen végtagja legyen a lénynek. Általában ez 
kettő és hat között mozog. A csillagozott oszlopokat 
csak indokolt esetben kell használni. Természetesen 
a KM-nek mindig szem előtt kell tartania, hogy a 
lénynek mozgásképesnek kell lennie, 
tulajdonságaival pedig a minél tökéletesebb 
gyilkolást kell szolgálja, ezért figyelmen kívül kell 
hagyni minden olyan eredményt, ami értelmetlen 
lenne. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy 

krokodiltestű lénynek ne lehetne ízelt lába, 
hiszen a testrészek méretét a papnők mágiával 
megváltoztatták. 

A Káoszlények jellemző testrészei 
 

2K6 Fej SFÉ Törzs SFÉ 
1 Medve 1 Medve 1 
2 Krokodil 5 Krokodil 5 
3 Vadkan 1 Vadkan 1 
4 Nagymacska 1 Nagymacska 1 
5 Farkas 1 Farkas 1 
6 Madár 1 Madár 1 
7 Gyík 3 Gyík 3 
8 Bika 2 Bika 2 
9 Patkány 1 Patkány 1 
10 Rovar 3 Rovar 3 
11 Kígyó 2 Kígyó 2 
12 Ló 1 Ló 1 

 
2K6 Végtagok SFÉ 

1 Majom 1 
2 Nagymacska 1 
3 Madár  1 
4 Gyík 3 
5 Rovar 3 
6 Csáp 1 
7 Medve 1 
8 Bika 2 
9 Farkas 1 
10 Krokodil 5 
11 Ló 1 
12 Kígyó (nincs) 2 

 
 

2K6 Szárny Fúl Szem 
1 Denevér Farkas Nagymacska 
2 Rovar Ló Madár 
3 Madár Denevér Gyík 
4 Rovar Bika Kígyó 
5 Denevér Ló Rovar 
6 Madár Farkas Farkas 
7 Rovar Denevér Madár 
8 Denevér Bika Nagymacska 
9 Madár Ló Gyík 
10 Rovar Farkas Kígyó 
11 Denevér Denevér Rovar 
12 Madár Bika Farkas 

 
 
 



 MAGUS                                                            Orwella bestiái                                                                    Kalandozok.hu 

5 
 

Testrészek és sebzések: 
 
Végtagok Sebzés Típus 
Ököl K6+2 Zúzó 
Karom K10+2 Vágó 
Csáp K6+2 Zúzó 
Pata K10+2 Zúzó 
 

Fej Sebzés Típus 
Szarv K6+2 Szúró/vágó 
Fogak K10+2 Vágó 
Csőr K6+2 Vágó 

 
Egyéb Sebzés Típus 
Farok 2K6+2 Zúzó/szúró/vágó 

 
A lény körönkénti támadásainak 

száma a hadra fogható végtagoktól és 
testrészektől függ. Egy Káoszlénynek sem 
lehet háromnál több feje és hatnál (3 párnál) 
több végtagja, plusz egy farok.  

 

A Nagy Arkánum Rituáléi 

Káoszlények teremtése 

Szféra: halál 
Mana pont: 9 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 óra 
Időtartam: Végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

Ennek a rituálénak a segítségével 
alkotják meg Orwella papnői a 
Káoszlényeket. Elő kell készíteni az 
összeillesztendő testrészeket, melyhez 
mindegyiken el kell mondani egy Áldás 
varázslatot. Az így előkészített testrészeket 
a „Káoszlények teremtése” Rituálé során 
kedve szerint illesztheti össze, egyszerű 
kézmozdulatokkal változtathatja meg 
alakjukat, méretüket, formájukat. Csak két 
dolgot kell szem előtt tartania, a lény 
mozgás- és harcképes legyen, illetve a 
lehető legoptimálisabban legyen ellátva 

támadásra alkalmas végtagokkal, testrészekkel. 
Orwella Áldása, illetve a „Káoszlények teremtése” 
varázslat hatása száraz, szikkadt élőholtszerű jelleget 
ad a felhasznált testrészeknek, bármilyen állapotban 
voltak is addig. Egy papnő legfeljebb TSZ+2 
Káoszlényt birtokolhat és irányíthat. Használhatja 
érzékszerveiket, irányíthatja őket harcban és 
másfélszeres MP befektetésével még varázsolhat is 
rajtuk keresztül (hogy mely varázslatok hozhatóak 
létre ily módon, ez a KM hatásköre). További 9 MP 
befektetésével a varázslat Erőssége duplázható, 
újabb 9 MP-ért megháromszorozható, stb.  

A Káoszlények a varázslat minden 5E-je után 
+3 KÉ-t, +5 TÉ-t és +4 VÉ-t és +3 ÉP-t kapnak, 
valamint minden 20 E után +1 SP sebzésbónuszt. Az 
alap Káoszlény 1 fej+törzs+farok+2 pár végtag. 9 
MP-onként újabb +1 feje vagy újabb pár végtagja 
lehet a lénynek. Egy Káoszlénynek sem lehet 
háromnál több feje és nyolcnál (4 párnál) több 
végtagja, plusz egy farok.  

A végtagokra költött MP és E nem számít bele 
a Harcértéknövekmény kiszámításakor, de az ÉP 
számításakor igen, mégpedig duplán! 

Ha egy papnő újabb (erősebb) Káoszlényt akar 
készíteni, akkor felhasználhatja ehhez a régebbi 
lényei testrészeit is, de alkothat egészen újat is. 
Ekkor a korábbi Káoszlényei közül megszakad 
valamelyikkel a kapcsolata. Általában az utóbbi 
módszert választják, a régi lényt utolsó parancsukkal 
egy őrzendő helyre irányítják ahol nem baj ha 
szabadon kódorog, majd „magára hagyják”. Az 
„önállósult” Káoszlény a helyén marad, ahol 
megszakadt a létrehozójával a kapcsolat és 
mozdulatlanul várja amíg érkezik valaki/valami ami 
az Élet Princípiumát hordozza és jó tudattalan 
élőhalott módjára rögvest rá is támad. 

 
A képek forrása:  

http://garrusartemis.deviantart.com/art/I-ll-Work-
On-That-174104688 
http://jounikaltti.deviantart.com/art/Yuan-ti-
42539463 

 
2014.11.16.  

Szerző: Aquer Dryn Endaron 
Forrás: Kalandozok.hu 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
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