
 

 

 
 

Sárkányok 
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Mint mindnyájan tudjuk, a 
sárkányok Ynev ősi lakói. Már az idők 
hajnalán is éltek, de manapság számuk 
jelentősen megcsappant. Az 
őssárkányok nyugodni tértek, azonban a 
korcssárkányok nem. Rájuk nem volt 
hatással a Fekete Hold eltűnése. Még ma 
is élnek, méghozzá nem is olyan kis 
számban.  

Nos a Bestiárium lapjain 
olvashatunk a sárkányok csodálatos 
fajáról, de ott annyival lerendezték, 
hogy ős- és korcssárkány. Eme 
kiegészítő alatt szeretnék bővebben 
értekezni a sárkányokról. 

Alapvető tudnivalók  

A korcssárkányok mérete 15-70m 
között mozog, testüket vastag 
pikkelyréteg fedi, képesek lángot fújni, 
ismerik az aquir hatalomszavak sárkány 
megfelelőjét, mindegyikük kiváló 
mágiahasználó és vitéz harcos. Két 
hatalmas szárnyuk van, mellyel 
könnyedén mozognak a levegőben.  

Általános erejük egy Sa-quad 
erejét is felülmúlja. 10-15. szintű 
varázslók, minden mágiatípust 1 
szegmens alatt képesek felidézni. 

Történelem  

Miután az őssárkányok 
megjelentek Ynev földjén még elég 
nagy számban éltek. Azonban a 
fajháborúk idején számuk megcsappant, 

ezért egy furcsa ötlet jutott eszébe a 
hatalmas Droquarror eszébe.  

A többi megmaradt őssárkánnyal 
lázas tervezésbe, majd varázslásba 
kezdtek. Létrehozták a 
Korcssárkányok faját. Már közel sem 
voltak olyan erősek mint az 
őssárkányok, de még így is könnyedén 
felvették a versenyt az aquirok erősebb 
alfajaival.  

Az Őssárkányok több fajtájukat 
is létrehozták, így Ynev különböző 
földjein egytől-egyig megállják a 
helyüket. Az őssárkányok mágiájukkal 
megszüntették a kötést a Fekete 
Holddal, így mikor az lekerült Ynev 
egéről, a korcssárkányok tovább 
fojtathatták a harcot az aquirokkal, és 
később az orkok hordáival.  

A korcssárkányok Ynevre 
kerülése nem sokkal a Fekete Hold 
eltűnése előtt történt. Szerencsére 
Droquarrorra nem volt hatással a 
harmadik hold eltűnése, így okítani 
kezdte az új fajt. A korcssárkányok 
faja felemelkedett. Az elfekkel 
továbbra is fenn tartották a 
szövetséget, és mivel ők sem voltak 
olyan erősek, mint az őssárkányok 
vagy az óelfek, így az elfek hígvérűbb 
alfajaival is jó barátságban voltak, és 
még ma is vannak. Persze ez nem azt 
jelenti, hogy bármelyik elf játékos 
hülyére lovagolhatja magát a 
korcssárkányokon.  

Miután Droquarror a 
negyedkorban meghalt, azután a 
korcssárkányok fejlődése megállt.  
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azután a korcssárkányok fejlődése megállt. 
Elérték végleges formájukat. Ígyhát a mai 
korcssárkányok teljesen ugyanolyanok mint negyed 
vagy ötödkori fajtársaik.  

Az idők folyamán új birodalmak születtek, a 
sárkányok faja megcsappant az évezredes harcok 
alatt. Sokuk pusztult az elfek oldalán, a kyr 
hatalmasok mágiájátol, Ughjorbagan megidézett 
lényeitől és Orwella rút korcsai keze által. Persze ők 
is sokat magukkal vittek.  

Manapság Ynev szinte minden táján 
megtalálhatóak, Shadontól, a Sherálon át a Dwyll 
Únióig. Sokuk él az elfek erdejeinek mélyén. 

Fajtáik  

A Korcssárkányoknak több faja van, 
mindegyikük különböző képességekkel rendelkezik. 
A leggyakoribbak a Bronzsárkányok, és mindössze 
egyetlen példány van az Ezüstsárkányokból.  

Bronzsárkányok 

A sárkányok talán legnépesebb faja a 
Bronzsárkány. Kiváló képességekkel rendelkeznek, 
és harci tudásuk a legjobb a sárkányok között. 
Átlagos hosszuk 15 és 30 m között mozog. Ők a 
„legkisebbek” ha ugyan lehet ilyet mondani egy 
20m-es sárkányra. Sokuk él Sirenar erdejeiben és 
Shadon hideg hegyein.  

A legkiválóbb harcosok a sárkányok fajában, 
azonban mágikus képességeik nem túl erősek. 

Viszonylag kicsi testüknek köszönhetően 
kiválóan mozognak egyaránt a levegőben és a 
földön. A Bronzsárkányok nem társas lények, 
néha egy kettő fiatalabb összeverődik, de 
alapvetően egyedül élnek. Legtöbbször csak 
párzás időszakban találkoznak, akkor is 1 
hétnél nem töltenek többet együtt. A nőstény 
sárkányok csak addig nevelik a kicsiket, míg 
maguk is életlépesek nem lesznek, ezután 
elengedi őket. Szó sincs olyanról hogy kiirtanák 
őket, különben ki is pusztultak volna, hisz’ 
párzási időszak csak 200 évente van.  

A Bronzsárkányok azok a sárkányok, 
melyeket a leggyakrabban láthat a halandó 
ember. 

 
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  
Tűzlehelet  *  -  -  50-70  *  *  -  

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  
 
 
* ld. Tűzlehelet  
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Tűzlehelet  

A bronzsárkányok tűlehelete 
átlagosnak mondható, nem erősebb a 
Tűzsárkányokénál persze, de megállja a 
helyét. Vörös lángcsóváik már sok bátor 
kalandozó lelkét vetette Dartonra. 

 
 
 

Kör  E  
10  30  
5  15  
2  6  
1  3  

 

Mágia  

A Bronzsárkányok mágiája nem túl 
erős. Átlagos Mp. Szintjük 100 és 120 Mp 
között mozog.  

Ezt azonban a sárkány szintje dönti el. 
Főleg Anyag- és Időmágiát használnak, 
néha Mentálmágiát, Asztrálmágiát szinte 
soha. 3 kör alatt képesek energiájukat 
visszaszerezni. Ezalatt bármit tehetnek. 
Viszont ők inkább szétszaggatják 
ellenfelüket.  

Ősmágia  

Mint minden más sárkány ők is 
képesek Hatalomszavakat használni. Ehhez 
a módszerhez gyakrabban nyúlnak mint a 
varázsláshoz. Ősmágiával átitatott szavaikat 
a Titkos Nyelv szintjén képesek használni. 
Od mennyiségük 80-120 között mozog.  

Illetve a Bronzsárkányok képesek 
hatalmasokat ordítani, ezek egy általában 
60E-s hangorkánnak felelnek meg.  

Történt egyszer Pyarron szerint 3527-
ben, hogy egy con Deliona nevű shadoni 
nemes katonái adóbeszedő körútjukról 
tértek haza, mikor is furcsa zajokat 

hallottak az ég felől. Mikor felnéztek köpni-nyelni 
nem tudtak ijedtükben, az egyikük el is ájult. A fiatal 
Bronzsárkány egy hirtelen ötlettől vezérelve 
megtámadta a pénzeskocsit. Könnyed 
zuhanórepülésben megközelítette a kocsit, majd egy 
egybekötött mozdulattal kitárta szárnyait, és 
megmarkolta a kocsit. A lökéshullámtól a katonák 
szétrepültek, a lovak pedig elmenekültek. Mikor a 
katonák visszaértek con Deliona nem látta a kocsit, 
így üvöltözni kezdett a katonákkal. Azt hitte megint 
rablótámadás áldozata lett a havi bevétele. Mikor a 
még mindig falfehér katonák egyikétől megkérdezte 
mi történt, a katona csak egy szót tudott kinyögni : 
”Sárkány”. 

Egy másik eset Pyarron szerint körülbelül 
3200-ban egy kis dwoon faluban. A Bronzsárkány 
lágyan és könnyedén siklott nem messze a föld felett. 
Mikor a Delin nevű kis mezőfaluhoz ért az emberek 
üvölteni és rohangálni kezdtek. Egy ifjú azonban 
nagyon bátor volt, és visszacsapó íjával belelőtt a 
sárkány hasába. A sors iróniája, hogy pont a húsba 
érkezett, így 2Fp-t sebzett a sárkányon. Az égtelen 
haragra gerjedt és leszállt a faluba és lángjával 
felégette a falu 3/4-ét. 

 

Zöldsárkányok  

A Zöldsárkányok már közel sem olyan 
népesek mint a Bronzsárkányok. Azonban ők 
csoportokban élnek, nem ritka hogy akár 20 is együtt 
élnek. Igencsak rejtőzködő típus, ember ritkán látja 
őket. Az elfekkel igen jó barátságban vannak, sokan 
Sirenar erdeiben élnek.  

Harci tudásuk csekély, nem is túl 
mozgékonyak. Testük rövid, inkább magas. 
Jellemző a fejük magassága rájuk. Igen magasan 
van, ez is csak a védekezést szolgálja. A 
fejmagasság gyakran eléri a 30m-t is. Bőrük vaskos, 
megint csak a védekezés miatt. Minden 
mágiatípushoz kiválóan értenek, és remekül 
használják őket. 

 

H 
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Testrész  KÉ  TÉ  VÉ  CÉ  Sp./okozható seb  T./k.  SFÉ  
Mancs  0  50-120  70-80  -  4k6-5k6  1/2  18  
Farok  0  50-100  70-80  -  8k6-10k6  1/4  20  

Harapás  0  70-150  150-170  -  3k6-5k6  1/2  (fej)  
Tűzlehelet  ld.tűzl.  -  -  40-50  ld.tűzl.  *  -  

Törzs  -  -  50-60  -  CSAK Fp  -  12-17  
Lábak, farok  0  50-120  60-80  -  CSAK Fp  1/2-1/4  18-20  

Nyak  -  -  100-120  -  Ép is  -  10-15  
Fej  (harapás)  (harapás)  150-170  -  Ép is  (harapás)  8-10  

Szemek  -  -  180-200  -  10Ép egy szem  -  nincs  
 
 

Kör  E  
10  20  
5  10  
2  5  
1  2  

 

Tűzleheletük  

nem olyan erős mint a bronzsárkányoké, de 
megállja a helyét, ha kell. 

Mágia  

A Zöldsárkányok mágiája igen erős. Átlagos 
Mp. Szintjük 110 és 150 Mp között mozog.  

Ezt azonban a sárkány szintje dönti el. Anyag- 
és Időmágiát , Mentál- és Asztrál mágiát használnak. 
1 kör alatt képesek energiájukat visszaszerezni. 
Ezalatt bármit tehetnek.  

 

Ősmágia  

A Zöldsárkányok az Ősmágia nagy 
tudorai.. Az Ős- és az Újmágiát egyaránt 
alkalmazzák.. Az Ősmágiával átitatott szavaikat 
a Titkos Nyelv szintjén képesek használni. Od 
mennyiségük 90-120 között mozog.  

Ordításuk 40E-s hangorkán.  

Tűzsárkányok  

A Tűzsárkányok Ynev különös 
teremtményei. Vulkánok és lávafolyamok 
környékén élnek. Ember még szinte sosem 
látott Tűzsárkányt. Rendkívül jól rejtőzködnek 
és egyébként sem szerencsés meglátogatni a 
környéküket, mert ott pokoli forróság van, és ha 
a Tűzsárkány meglátja, hogy valaki behatolt a 
territóriumára, azt nem nézi tétlenül... 
Különleges képességük, hogy a tűz nemcsak 
hogy nem sebzi, hanem erősíti őket. Képesek 
olyan mértékű forróságot elviselni, hogy a forró 
lávában is képesek huzamosabb időt eltölteni. 
Kincseskamráik is a lávával teli kráterek 
mélyén lapulnak, ezérthát nem igazán lehet 
kirabolni egy Tűzsárkányt. Nem éppen élet 
jelleműek, nem szeretik még az elfeket se 
nagyon, de gonosznak sem mondhatóak. Ez 
hosszú idő alatt alakult ki, nem igazán vettek 
részt a fajháborúkban, inkább kincseiket 
gyarapították.  

Mindig csak annyit harcoltak, ameddig 
kiűzték a betolakodókat a vulkánjaik közeléből. 
Persze az aquirokat rühellik ők is, csak nem 
fordítanak nagy erőfeszítéseket azok 
legyűrésére.  
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Mágiát és mancsukat egyaránt 
alkalmazzák. Igencsak különös, de a 
Tűzsárkányok nem a varázslók 
mozaikjait alkalmazzák, hanem az 
összes tűzvarázslói varázslatot.  

 

 
 
 
 
 
 

Testrész  KÉ  TÉ  VÉ  CÉ  Sp./okozható 
seb  

T./k.  SFÉ  

Mancs  0-5  60-130  60-80  -  5k6-6k6  1  20  
Farok  0-3  60-120  60-80  -  9k6-11k6  1/2  20  

Harapás  0-7  80-150  140-160  -  4k6-6k6  1  (fej)  
Tűzlehelet  ld.tűzl.  -  -  40-70  ld.tűzl.  *  -  

Törzs  -  -  60-70  -  CSAK Fp  -  14-18  
Lábak, farok  0-3-5  60-120  70-80  -  CSAK Fp  1-1/2  18-20  

Nyak  -  -  100-120  -  Ép is  -  10-16  
Fej  (harapás)  (harapás)  150-160  -  Ép is  (harapás)  10-12  

Szemek  -  -  160-180  -  10Ép egy szem  -  3*  
 
 
*Ez az egyetlen sárkányfajta, 

melynek a szemét is védi védőréteg. Ez 
azért szükséges, mert mikor a láva alatt 
siklik, látni is szeretne. Azonban ez csak 
akkor érvényes, ha lecsukja egyik speciális 
belső szemhéját, mely átlátszó, de erős. 

 
Kör  E  
10  40  
5  20  
2  10  
1  4  

 
Az ő tűzleheletük a legerősebb, ezért 

is Tűzsárkányok.  
A testüket egy igencsak különleges 

védőréteg fedi. Ez a réteg egy kb.1m vaskos 
tüzes lángréteg ami teljesen áthatja a 
sárkány testét. Ez alapjáraton 5SFÉ-t nyújt, 
azonban ha vízzel sebzik (legalább 5E) 
akkor teljesen elmúlik.  

Példa: Lorian a varázsló egy 20E-s vízgömböt 
lő a sárkány testébe. Ez lesebez 4SFÉ-t, marad egy. 
Azonban társa, Firebald a tűzvarázsló nem ismeri a 
sárkányokat, így belelő egy 20E-s tűzkitörést. Ekkor 
a sárkány tűz-védőrétege 4SFÉ-t javul.  

Ez annyit tesz, hogy 5E víz 1SFÉ-t sebez és 
5E tűz 1SFÉ-t ad, azonban nem javítható ötnél 
tovább.  

Mágia  

Tűzsárkányok csak a tűzvarázslói 
varázslatokat használják, nem hiába. Ennek ellenére 
semmi közük nincs Sogronhoz, mint a többi istent, 
őt sem vallják magukénak, mégha ős is áll 
legközelebb hozzájuk. Mágikus energiájukat csak a 
tűzből képesek visszanyerni, ekkor elég egy tábortűz 
is, 1 kör alatt minden manájuk visszajön. Max mana 
szintjük 130 a minimum 100Mp.  

Azonban van egy erős hátrányuk, a Jég- és a 
Vízmágia nemcsak hogy hat rajtuk, hanem 2×-es 
erősítéssel érvényesül rajtuk.  
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Ősmágia  

Nem jellemző a Tűzsárkányokra, de néha 
haszálják, inkább csak a tűzzel operáló részeit.  

Ordításuk 50E-s hangorkán, mely igencsak 
meleg, így aki 20m-es körzetben van az szénné ég, 
és elrepül. 

Pyarroni számítás szerinti 3621-ban egy 
Tűzsárkány szállt le Ordan városába. A megszeppent 
városlakók azt hitték, hogy Sogron küldötte, így 
bátran mentek hozzá közel. Az amúgy is frusztrált 
sárkány, aki nem igazán akart Ordanba látogatni 
bedühödött, és felégette a közeli házakat, majd 
elrepült. Mikor a mágus aki odahívta a sárkányt 
meglátta a pusztítást elájult. Valójában egy mágikus 
formulát akart odaadni a sárkánynak, cserébe azért 
hogy meséljen valamit a Sárkányok dicső népéről.  

Kéksárkányok  

Ynev partjain és tengeri szigetein számtalan 
különféle lény él. Ezek közül is az egyik 
legkülönlegesebb a Kéksárkány. Eme csodálatos 
lények hatalmasak és tömzsiek, a víz alatt rendkívül 
jól mozognak. Különlegességüket az is tetézi, hogy 
nem csak tüdejük, hanem kopoltyújuk is van. Ígyhát 
akár a víz alatt is aludhatnak ha úgy tartja kedvük. 
Táplálékuk a mindenféle tengeri halakból, cápákból 
áll, ha különösen éhesek bálnákat is megesznek. Ők 
a Ravanói-öböl urai. Ritkán támadnak meg hajókat, 
ha megteszik nyilván azért, mert olyan dolgot tettek, 

ami nem volt ínyére a sárkánynak. Ez lehet egy 
ritka faj egy példányának elpusztítása, vagy 

kalózkodás.  
Nem szeretik ha feldühítik őket. A vízzel 

operáló mágiák nem hatnak rájuk, azonban a 
Tűzmágia 2×-esen sebzi őket. Ők is inkább 
mancsukat használják mint mágiájukat, de 
nincsenek olyan jó harcosok mint a 
Bronzsárkányok. Túl nagyok a közelharchoz. 
Testük rendkívüli nyomást bír el, így akár 
6000m mélyre is könnyedén lemerülhetnek. 

Ők is tüzet köpnek, bár az ő lángjuk a 
leggyengébb. Némely példányuk 60m hosszú, 
de a legkisebb is 40 fölött van. Ők az egyik 
legerősebb sárkányfaj. 

 

 
 

Testrész  KÉ  TÉ  VÉ  CÉ  Sp./okozható seb  T./k.  SFÉ  
Mancs  5-10  50-130  50-70  -  8k6-10k6  1/2  18  
Farok  2-7  70-120  60-80  -  14k6-16k6  1/4  20  

Harapás  5-10  100-180  100-110  -  6k6-8k6  1/2  8-10  
Tűzlehelet  *  -  -  50-70  *  *  -  

Törzs  -  -  45-65  -  CSAK Fp  -  10-15  
Lábak, Farok  5-10  50-130  60-80  -  CSAK Fp  1/3  20  

Nyak  -  -  65-75  -  Ép (Sp. feleződik)  -  10-15  
Fej  (harapás)  (harapás)  120-140  -  Ép is  1  8-10  

Szemek  -  -  160-200  -  10 Ép  -  nincs  
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Kör  E  
10  15  
5  7  
2  3  
1  1  

 

Mágia  

Nem túl jó mágiahasználók, de azért 
megállják helyüket. A Bronzsárkányoknál 
jobban bánnak a mágiával, azonban nem 
olyan jól mint a Zöldsárkányok. Mana-
pontjaik 100 és 130 között mozognak, és 

mindezt 1 kör leforgása alatt képesek visszanyerni.  

Ősmágia  

Nem használnak gyakran Ősmágiát, bár néha 
mégis rákényszerülnek. Od-juk 70-110 között 
mozog.  

Ordításuk még akkor is jól hallatszik, ha a víz 
mélyén üvöltenek, ez 70E-t jelent. 

Aranysárkányok  

Az Aranysárkányok nem jó harcosok, és nem 
is túl jó mágiahasználók. Viszont ők a legbölcsebbek 
minden sárkány között. Niare és Tiadlan hegyei 
között élnek, inkább magányosan. A niareiak 
istenként tisztelik őket ezért nem kell sok mindent 
tenniük. Megkapják a szükséges élelmet és minden 
mást amire szükségük van. Irdatlan csarnokaikban 
több millió könyv halmozódott fel az évezredek 
folyamán, melyek nagy része sárkányul van írva 
illetve aquirul, de bármennyire is hihetetlen még 
emberi nyelven írott könyvük is van. Testük 
hosszúkás, hatalmas szárnyaik vannak, maga a 
testük egészen kicsi. Lábaik apróak, ígyhát tudnak 
írni, bizonyos mértékig. 

 
 

Testrész  KÉ  TÉ  VÉ  CÉ  Sp./okozható seb  T./k.  SFÉ  
Mancs  0  50-120  60-80  -  4k6-6k6  1  15  
Farok  1-3  60-110  70-90  -  9k6-11k6  1/3  15  

Harapás  1-5  90-140  110-120  -  3k6-5k6  1  5-10  
Tűzlehelet  *  -  -  30-50  *  *  -  

Törzs  -  -  50-60  -  CSAK Fp  -  5-10  
Lábak, 
Farok  

0-3  50-110  60-90  -  CSAK Fp  1/3  15  

Nyak  -  -  60-90  -  Ép (Sp. feleződik)  -  10-15  
Fej  (harapás)  (harapás)  100-120  -  Ép is  1  8-10  

Szemek  -  -  120-160  -  10 Ép  -  nincs  
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Tűzleheletük egyenlő a kéksárkányokéval. 
 

Kör  E  
10  15  
5  7  
2  3  
1  1  

 

Mágia  

Mágiahasználatuk körülbelül a 
Bronzsárkányokéval egyenlő, tehát nem a legjobb, 
de nem is rossz.  

Ősmágia  

Az egyetlen dolog amiben jók, sőt mondhatni 
kiválóak. Ősmágiájuktól nem egy aquir kapitány 
futamodott már meg ediomadi látogatásaikkor.  

Od szintjük 90-140 között mozog.  
Ordításuk „elenyésző”, maximum 30E-s 

hangorkán.  
 
A legutóbb feljegyzett adat, amikor egy ember 

kontaktusba lépett egy Aranysárkánnyal, P.Sz. 3610-
ben volt. A kardművész, Zao tan Lon egy mágikus 
ereklyét juttatott vissza Meriquar-nak, az 
Aranysárkánynak. A sárkány álom formájában 
juttatta el a küldetést, és a kardművész olyan Slan 
kardkészletet kapott cserébe, mellyel később megölt 
egy magas rangú Valóvérű aquir hadnagyot.  

 

Feketesárkányok 

„Sötét nap virradt a három hős sárkány 
harcosra. A Zöldsárkány és a két Bronzsárkány 
csöndesen feküdt a magas fák hűs árnyékában. Már 
elszánták magukat. A nagy testek könnyedén a 
levegőbe emelkedtek. A három jóbarát, Sir’diak, 
Horronatio, a két Bronzsárkány, és Dr’iaquon, a 
Zöldsárkány. Az út egy hónapig tartott, mire elérték 
Krán bérceit. Ekkor megkezdték a bevetést. Az élen 
Dr’iaquon, két oldalán Sir’diak és Horronatio. 

Az ék könnyedén eljutott a Hegy-hez. Céljuk 
egy ősaquir volt, egy ősaquir ősmágus, kinek 
hatalma ritka volt Krán átkos földjén. Aqud ar 
Ridarrak mélyen a hegyben lakott. Hatalmas hegyét 
rengeteg korcs aquir lakta, és három Sa-quad 

kapitány. A sárkány trió elérte a hegyet, majd 
hosszas keresgélés után megtaláltak egy szűkös 
bejáratot. Dr’iaquon alig fért be. A Hegy 
gyomrában sötétség honolt, csak mágikus 
képességeiknek köszönhették, hogy láttak. Az 
irdatlan csarnokrendszeren még sokat látott 
szemeik is megakadtak. Beljebb repültek de 
nem találtak senkit és semmit. Érezték a hely 
sötét energiáit, mégsem találták az ősmágust. 
Már három napja bolyongtak. Épp leszálltak, 
hogy kicsit megpihenjenek, amikor sötét kacaj 
ütötte meg a fülüket. Hátrafordultak, és egy 
sötét ruhába bújt alakot láttak.  

Körbenéztek. Az egész csarnok tele volt 
aquirral. ”Remek”-szólt Sir’diak. Felszegte 
fejét, majd az ősmágusnak rontott. Azt hitte 
egyszerű lesz, de karma megakadt egy 
láthatatlan kupolában. A sárkány 
megrökönyödve nézett a karmára. Horronatio 
is rohamozott, de ős is úgy járt, mit fajtársa. 
Dr’iaquon hatalomszót kiáltott, de az ősaquir 
ellen-hatalomszóval védekezett. A két 
Bronzsárkány tüzet köpött, a farkával sújtott az 
aquirral, de nem sikerült. A Zöldsárkány 
mágiával és hatalomszóval próbálta megtörni 
az ősaquirt. De az állt rendületlenül, és 
kacagva nézte a sárkányok erőlködését. Hanem 
azután az aquir megunta a mókát, és erős 
hatalomszót kiáltott. Persze először az sem 
hatott, de a legyengült sárkány trió nem tudta 
magát tartani. Az ősaquir egy mágikus kardot 
rántott elő, majd halálra sebezte a sárkányokat.  

Miután végzett, levitette őket az egyik 
gigászi laboratóriumába. Ott megkezdte átkos 
munkáját. 300 év kemény munkája után 
létrehozta a három Feketesárkányt.”  

 
Mint a történetből is láthatjuk, a 

Feketesárkányok faja nem önálló faj. Nem 
képesek szaporodni. Tulajdonképpen élőholtak, 
de annál mégis többek. Fekete testüket 
ősmágikus anyagok alkotják. Elméjüket 
megfertőzte az ősmágus mágiája. Most már a 
három nemes lény az aquir szolgája. 

A Feketesárkányok egyaránt remek 
harcosok, és jó mágiahasználók.  

Azonban a Feketesárkányoknak két alfaja 
van. Mivel Aqud ar Ridarrak két különböző 
fajú sárkányt tett szolgáivá. Mindkettő alfaj 
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erősebb mint eredeti társaik, persze 
jellemük teljesen különböző.  

Nézzük először is Ar-Dr’iaquont. Az 
egykoron nemes Zöldsárkány az aquir 
mágia hatására gonosz lett. Mágiája 
örökölte eredeti varázslatait, tehát a 
sárkányok hatalomszavait, a mágiát, és hála 
a mágiának fizikailag, is erősebb.  

Rajta lovagol Aqud ar Ridarrak, két 
oldalkísérője a két kisebb Feketesárkány. 
Aqud ettől kezdve már a Sárkánylovasként 
lett emlegetve. Ezt követően ismertsége 
futótűzként terjedt a belső tartományokban. 
Sokan próbáltak az életére törni, vagy a 
három sárkányt a maga oldalára állítani, de 
persze a mágia megtette hatását, a 
sárkányok feltétlenül hűségesek Aqudhoz.  

Dr’iaquon, azaz 
Mar’qua’Dr’iaquon (az aquir 

név) 

Ahogy eredetileg is, remekül ért a 
mágiához, azonban Aqud munkája révén 
képes lett használni az aquir 

hatalomszavakat Titkos Nyelv szinten, és képes 
használni az aquir ősmágiát, persze nem olyan 
szinten mint ar Ridarrak, de képes rá.  

Szeme vörösen izzik, infra és ultralátása 50m. 
Gyorsan repül, és van egy speciális nyeregszerű 
képződmény a hátán, amin Aqud kényelmesen tud 
ülni.  

Harcértékei nem sokkal jobbak mint a mezei 
Zöldsárkányoké, SFÉ értékei azonban jóval 
magasabbak. 

 

 
Testrész  KÉ  TÉ  VÉ  CÉ  Sp./okozható 

seb  
T./k.  SFÉ  

Mancs  0  120  90  -  5k6  1/2  22  
Farok  0  110  90  -  10k6  1/4  24  

Harapás  0  150  180  -  5k6  1/2  (fej)  
Tűzlehelet  ld.tűzl.  -  -  50  ld.tűzl.  *  -  

Törzs  -  -  60  -  CSAK Fp  -  21  
Lábak, Farok  0  120  90  -  CSAK Fp  1/4  25  

Nyak  -  -  120  -  Ép is  -  19  
Fej  (harapás)  (harapás)  180  -  Ép is  (harap

ás)  
19  

Szemek  -  -  200  -  10Ép egy szem  -  nincs  
 
 
 
 

Mágia  

Mar’qua’Dr’iaquon mágiája 
elképesztően erős. Mp Szinte 130 és 170 
Mp között mozog.  

Anyag- és Időmágiát , Mentál- és 
Asztrál mágiát használ, illetve Aqud 

mágiájának köszönhetően ősaquir mágiát és 
Nekromanciát is képes alkalmazni. 1 kör alatt képes 
energiáját visszaszerezni. Ezalatt bármit tehet.  

Rendelkezik egy speciális varázzsal, amit csak 
ő és Aqud képesek használni.  
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Halott sereg 

Erősség: 30  
Mana pont: 100 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: míg meg nem halnak az élőholtak 

Ez egy egyedi varázslat, mellyel kisebb élőholt 
hadsereget tud létrehozni. A lényege, hogy ha 
valamilyen testrésze érinti a földet, akkor az lesz egy 
2 km-es kör központja. Ezen a körön belül minden 
halott test felébred, és tudattalan élőholtként fog 
viselkedni. Egyben mind megegyeznek, mind követi 
Mar’qua’Dr’iaquon parancsait. A földből 4 m 
mélységig jönnek ki, az alatt nem hat a varázs. Az 
élőholtak újbóli halálukig engedelmesek a 
Feketesárkányhoz.  

FIGYELEM! Ezt a varázslatot csak és 
kizárólag Mar’qua’Dr’iaquon és Aqud használhatja!  

Ősmágia  

Mar’qua’Dr’iaquon az Ős- és az Újmágiát 
egyaránt alkalmazza.. Ősmágiával átitatott szavait a 
Titkos Nyelv szintjén képes használni, de nem csak 

a Sárkány Hatalomszavakat, hanem az aquir 
Titkos Nyelvet is beszéli. Od pontjainak száma 
140. 

Ordításuk 60E-s hangorkán.  

Sir’diak, Horronatio azaz 
Drom’quew’Sir’diak és Dur-dorak 

Horronatio  

Ők a két Bronzsárkányból lett 
Feketesárkány. Harctudásuk remek volt így is, 
különben nem is vállalkoztak volna a vakmerő 
feladatra, de Aqud hatására harctudásuk 
sokszorosára nőtt, bőrük jelentősen 
megkeményedett, fogazatukkal könnyedén 
rágják szét az abbit-acélt is. 

Könnyed testükkel elképesztő módon 
tudnak manőverezni. Ők a kísérői 
Mar’qua’Dr’iaquon nak, és Aqudnak. Értékeik 
jobbak a mezei Zöldsárkányokénál, s még a 
Zöldsárkány hősökénél is. Értékeik 
megegyeznek. 

 
 

Testrész  KÉ  TÉ  VÉ  CÉ  Sp./okozható seb  T./k.  SFÉ  
Mancs  15  170  100  -  7k6-9k6  1  20  
Farok  10  160  110  -  12k6-14k6  1/3  20  

Harapás  15  210  140  -  5k6-7k6  1  8-10  
Tűzlehelet  *  -  -  50-70  *  *  -  

Törzs  -  -  90  -  CSAK Fp  -  10-15  
Lábak, Farok  10-15  160-170  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  
 
 
 
 

Mágia  

Mágiájuk nem túl erős, de erősebb mint a 
Zöldsárkányoké. Ugyan azokat a mágiafajtákat 
alkalmazzák, de ők is képesek használni a 
Nekromanciát. Mana: 130Mp.  

Ősmágia  

Képesek használni a Titkos Nyelvet, a Sárkány 
Hatalomszavakat. Op: 100.  

Ordításuk 70E-s hangorkán 
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A Feketesárkányok tűzlehelete  

Aqud nem aprózta el, mikor készítette 
a Feketesárkányokat. Mágiájával még a 
tűzleheletet is átalakította. Tűz helyett a 
Feketesárkányok pofájából fekete, áttetsző 
ködszerűség áramlik ki, ami ugyan úgy 
mozog mint a tűz, de nem képes terjedni. 
Ennek a mágikus „tűznek” a sajátossága, 
hogy azoknak a lényeknek, amelyeket ér, 
Egészségpróbát kell dobniuk -4 
módosítóval szemben. Ha sikerül, akkor 
fáradtnak fogják érezni magukat, de ez 
elmúlik, akár a természetes fáradtág, 
viszont Életerejük tartósan csökken 1-gyel. 
Ha viszont nem sikerül a próba, akkor a 
lelkül elszáll, és attól kezdve a térség rabjai 
lesznek. Lelkük szellemként fog kísérteni, 
és csak papmágiával szabadíthatóak fel 
(Átokűzés).  

 
 
 
 

Helianarakk, az Ezüstsárkány  

Mikor a Korcssárkányok teremtődtek akkor a 
hatalmasságos Őssárkányok úgy döntöttek, hogy 
valamelyiknek majd védelmeznie kell a hatalmas 
ereklyét, az Őssárkány fejet, Caput Dragonist. De 
mivel a már megteremtett sárkányok nem voltak a 
nagy feladathoz elég erősek, ezért létrehoztak egy 
utolsó sárkányt, a Korcssárkányok közt a 
leghatalmasabbat, hogy őrizze az ereklyét. Minden 
erejüket beleadták. Hatalma még így sem volt 
akkora mint atyáié, de ő állt a legközelebb hozzájuk.  

 
Nehezen beszélhetünk Ezüstsárkány fajról, 

mivel összesen egy van belőlük egész Yneven. A 
Sheral legmagasabb pontján él, ahol a Caput 
Dragonis is van. Minden idejét az ereklye őrzésével 
tölti. Azonban 300 évenként ellátogat Sirenarba, 
ahol a Sárkányszövetség emlékének ünnepét ülik. 
Ott egy hetet tölt, majd visszatér a Sheralba, hogy 
tovább őrizze az ereklyét. Hossza 70m, méretei 
arányosak a hosszához.  

Szinte semmit sem lehet tudni róla, hisz 
nagyon titokzatos lény, még ez is rengeteg 
információ róla.  
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Testrész  KÉ  TÉ  VÉ  CÉ  Sp./okozható seb  T./k.  SFÉ  
Mancs  0  180  100  -  8k6  1  25  
Farok  0  170  100  -  15k6  1/2  25  

Harapás  0  200  160  -  10k6  1  (fej)  
Tűzlehelet  ld.tűzl.  -  -  40-70  ld.tűzl.  *  -  

Törzs  -  -  40  -  CSAK Fp  -  22  
Lábak, Farok  0  170-180  70  -  CSAK Fp  1-1/2  24  

Nyak  -  -  160  -  Ép is  -  20  
Fej  (harapás)  (harapás)  200  -  Ép is  (harapás)  20  

Szemek  -  -  240  -  10Ép egy szem  -  2  
 
 
 
 

Tűzlehelet: 

 
Kör  E  
10  50  
5  25  
2  10  
1  4  

 

Mágia:  

Mágikus képességeik a Zöldsárkányokéval 
egyeznek meg.  

Ősmágia:  

Ősmágikus képességeik elképesztőek, 150 Od-
ot képesek eltárolni, és a Titkos Nyelvet, és a 
Sárkány Hatalomszavakat is egyaránt képesek 
használni.  

Ordítás:  

100E s hangorkán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Függelék  

Aqud al Ridarrak kardja, a 
Sárkányölő vagyis a Quar’der 
magorrak  

Ezt a mágikus kardot Aqud al Ridarrak 
készítette, hogy sárkányokat öljön. A kardnak 
nincs igazán formája, mert a hordozója szabja 
meg azt. Eredeti formában egy hosszúkard, de 
bármilyen vágó/szúrófegyverré átváltozhat. A 
fegyver élőfémből van, bár gonosz, tekintve 
színe is fekete. Hordozója kezében (mindig van 
egy gazdája, és a fegyver hűséges a gazdájához, 
míg az meg nem hal. Ezután új hordozót keres). 
Azonban bármilyen formában is van, azt a 
tulajdonos bármilyen formába teheti, és 
mindegyik formájában mesterfokon fog vele 
bánni. A fegyver jelleme gonosz, és állandó 
mentális összeköttetésben van a használójával, 
így ha a gazda alszik, és valaki megtámadja, 
akkor a fegyver jelzi neki.  

Különleges tulajdonságok:  

MME, AME +40, és alapból a fegyvert 
lehet csak támadni, és ha a varázsló átjut a 
fegyver pajzsain, csak akkor férhet a 
tulajdonoshoz.  

Minden alakban +30KÉ +60TÉ + 60VÉ  
Mindig a fegyver dönti el, hogy ki méltó, 

és ki nem a forgatására, ha valaki nem, mégis 
birtokolja a fegyvert, az mentális csapásokkal 
lassan megöli.  
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Bekapcsolható egy 10E-s elemi erő 
aura a használó köré, amit a fegyver táplál.  

30m-en belül a tenyérbe húzható, 
mint a telekinézissel.  

Bármilyen távon belül a tenyérbe 
teleportálható, hacsak nincs kizárva a 
teleport használata.  

A fegyver minimum 25. szintű, 
ősaquir harcosokat talál csak méltónak.  

Ha sárkány van 100km-en belül, 
akkor mentálisan irányítja a gazdáját annak 
az irányába. 

 
A képek a ’The year of the Dragon’ című 

képről származnak, ill. sárkányos képekről a 
www.rpg.hu ról. A Térkép a www.kalandozok.hu 
oldalról származik, a kép címe ’Ynev országai 2’, 
készítette Rasztiff. A borító az uradalom.fantasya.hu 
ról származik. 
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