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A hullagyík egyike világunk 
érthetetlen élőlényeinek. Szinte az egész 
kontinensen felbukkanhat, mégis, csak 
nagyon kevesen vallhatják magukat 
olyan szerencsétlennek, hogy 
találkoztak volna akár csak egy hímmel 
is. Az aktív nőstények jóval ritkábbak és 
senkiben nem hagynak mélyebb 
nyomokat úgy, hogy az szívesen 
mesélne róla. 

 Az állatok először átlagos kutya 
méretükkel, és világító, fekete színükkel 
döbbentik meg az áldozatot. 
Gyorsaságuk hihetetlen, de ami a valódi 
veszélyt hordozza: az éles nyelvük 
végére kiválasztott folyadék. 
Termelődésük oka pedig valószínűleg 
különös szaporodásukban rejlik, nem 
pedig a táplálkozásban. 

A nőstények sohasem alapítanak 
fészket ugyanazon a helyen, egész 
életüket az alkalmas területek 
keresésével töltik. Mihelyst az évek 
során szeszélyüknek megfelelőt 
találnak, saját mérgükkel taszítják 
magukat kómába, és így várják, hogy 
egy hím rájuk találjon. A nőstények 
mérge ugyanis - mondjuk így - túlzottan 
nyugtató hatású. A hímek ismeretlen 
okokból viszonylag könnyen rátalálnak 
jövendő párjukra, akit erősen izgató 
hatású mérgükkel térítenek magukhoz, 
majd késztetnek párzásra. 

A melegvérű állatokra - köztük az 
emberre - a hatás hasonló. Ha egy 
nőstény nyelve sebzi meg az áldozatot, 
akkor az akár napokra is kómába eshet. 

A különbség abban rejlik, hogy 
hatását csak akkor fejti ki, ha a 
szerencsétlen vérkeringése gyors. De 
hatása tartós, vagyis az első kómából 
magához térve is álladóan ki van téve 
a veszélynek, hogy bizonyos izgalmas 
helyzetekben (gondoljunk inkább a 
harcra), újra és újra kényszerpihenőt 
vesz. Ez az állapot mindaddig 
eltarthat, amíg a hím ellenmérgét a 
vérébe nem juttatja. Fontos, hogy 
közvetlenül a vérbe jusson, mert a 
hatóanyagot a gyomorsavak elbontják, 
íze kellemes. 

Ha valaki egy hím támadását 
provokálja ki létezésével, akkor csak 
egy gyengébb szívrohamnak van 
kitéve, amit egy ifjabb egyen nagy 
valószínűséggel túl is él. Az idős 
'harcosok' esélyei már jóval 
rosszabbak. 

Egy ideig próbálták az állatot 
tenyészteni, de a befogott egyedeket 
sohasem sikerült szaporodásra 
késztetni. A nőstények fekete mérge 
nagyon hatékony (gyors, erős, hosszú 
hatású, és harcban fegyverméregként 
szinte teljesen tökéletes) így az állatra 
egy időben rengeteget vadásztak. 
Mostanra valóban ritkává vált, így 
egy-egy adag anyag értéke nagy. 

Egyes slan iskolákban szívesen 
alkalmazzak az anyagot, a növendékek 
önuralmának gyakoroltatása végett, 
hiszen kinek lehet szüksége jobb 
tanítómesterre? Amikor a jelölt már 
harcolni is tud a szer hatása alatt, 
hozzájuthat az ellenméreghez. 
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A játékban: 
Igazan a parti ellen használható jól, 

szórakoztató lehet a mérgezett állapota, ill. az 
ellenméreg után kutatás, vadászat. Detápja: hogy 
sohasem halálos közvetlenül, (sőt az áldozat a kóma 
ideje alatt gyorsabban és könnyebben gyógyul), 
illetve beszerzése roppant nehéz és költséges. 

Ha valakinek hiányoznak különböző számok, 
mellékelhetem őket, de szerintem jobb ha mindenki 
odaképzeli az utalások alapján saját ízlésére. 
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