
 

 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
  

Syrker 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Ez egy ősi Aquir élősködő  
Általános az elaquirosodás 

úgyhogy kitaláltam egy új fajt: 

Syrker 
Ez egy ősi Aquir élősködő, ami 

szinte teljesen kipusztult az Elf-Aquir 
háborúkban. 

A Syrker egy kb. 70 cm hosszú 
hernyóra emlékeztető élőlény. Ha 
jobban megnézzük akkor észrevesszük, 
hogy a hasi oldalán egy mélyedés fut 
keresztül aminek szelein éles karmok 
vannak. Fején két kb. 10 cm-es csáp 
található. De ezt a lényt ritkán látjuk 
meg mivel a gazda lényben el. 
Élettartalma 2000 év, de képes 
betokosodni amikor semmit sem 
öregszik (ezt akkor szokta csinálni, hogy 
ha gazdalény nélkül marad). Ha valaki 
ezt a lényt a nyakszirtjére rakja (önmaga 
képtelen felmászni) akkor a lény 
felszakítja a bőrt és körülöleli a gerincet. 
Ezután rákapcsolódik az áldozat 
idegrendszerére, és átalakítja a 
hangképző szerveket (2 MAX Ép 
veszteség! 4 MAX Fp veszteség). 

Ez embereknél a hang mélyülését, 
enyhe rekedtséget eredményez. Az 
élősdi megosztja tudását a gazdaállattal, 
de csak ha ő szükségesnek találja (ez a 
tudás nem semmiség, hiszen ez a lény 
jelen volt a másodkorban is).  

Ezen kívül ellátja a szervezetet 5-10 
Od ponttal amit közösen használnak. 

A lény érzékeli, hogy milyen 
hatalomszavat akar a test tulajdonosa 
kimondani és ő ezt Aquirul kimondja 
helyette. A lénynek elég negatív az 
asztrálja, ez az ölésvágy és a 
fennhéjázás felé torzítja a tulaj 
érzelmeit. A lény minden 
hatalomszóért elkér egy Ép-t, vagy ha 
a gazda teljesíti a kívánságát akkor a 
az élete (a gazdájáé) végigszolgálja 
(ebben nem hazudik az ígéret számára 
szent) vagyis nem kér Ép-t, viszont 
minden esetben 5 Fp-t veszít a 
tulajdonos hatalomszavanként, mivel  
a hajszálerek bevérzenek a torkában, 
szájában. (bocs a szóismétlésekért, 
remélem azért meg lehetett érteni) 

 
Csak nagyon komoly kalandba 

ajánlom ahol egyébként nincs esélyük 
a túlélésre (egyébként nagyon táp). 
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