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„...és kihúzta a pecket. Az utolsó 
súlyérzékelőt is sikerült 
hatástalanítania. Lassan közelebb lépett 
az ajtóhoz. Nem értette a dolgot, 
elméletileg minden csapdán átjutott, 
mégis határozottan rossz előérzete volt. 
Aztán meglátta... Az ajtó mellet négy 
szürke, lúdtojás nagyságú valami hevert. 
Akár kövek is lehettek volna, de túl 
szabályos volt az alakjuk. Három 
hirtelen megrepedt, és kis kukac formájú 
dogok repültek a döbbenten figyelő 
tolvaj felé. A sokéves rutin ismét segített, 
gondolkodás nélkül vetődött félre a 
REPLÜLŐ kukacok felől. - Miket ki nem 
találnak manapság - gondolta magában. 
Ahogy megfordult, látta, hogy azok is 
irányt változtatnak. Előhúzta tőrét, és 
kettévágta a két leggyorsabbat. A 
harmadikra azonban már nem jutott 
ideje. Erezte, hogy nekicsapódik a 
testének, egy reccsenést hallott, ahogy a 
ruha engedett, majd fajdalom hasított a 
testébe. Megragadta a kukac kilógó 
farkat, hogy kitépje a sebből, de a 
belehasító fájdalom megakadályozta 
ebben. Ez az idő elég volt a féregnek, 
hogy eltűnjön a testben. A tolvaj erezte, 
ahogy a dög lassan fúrja magát előre és 
tudta, ha nem tesz gyorsan valamit, 
megbízóinak új ember után kell nézniük. 
Hirtelen elhatározással a melléhez 
illesztette a penget. Lesz, ami lesz, 
inkább kivágja, a gyógyital majd segít. 
Hirtelen fájdalom nyilallt a hátába és 
érezte, amint valami ott is befúrja 
magát. - A negyedik tojás - gondolta. - A 

A hátamon már semmiképp nem érem 
el...” 

Ennyit a szegény sorsú tolvajról, 
és most nézzük azt a bizonyos 
kukacot. 

Yll féreg 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: K10 
Támadás / kör: 1 
Ké: 50  
Té: 120 
Vé: 140 
Sebzés: változó 
Ép: 1 
Fp: 4 
Méregellenállás: immunis 
Asztrál ME: - / 20 

(természetes/varázsolt) 
Mentál ME: - / 20 

(természetes/varázsolt) 
Tp: 40/120  

Egyike az Elátkozott Vidék 
különös lényeinek. Azért veszélyes, 
mert kifejlődéséhez eleven táplálékra 
van szükség. A féreg egy nagy, több 
mint félméteres lepke „gyermeke”, 
annak petéjéből kel ki, mihelyst 
valami élőlényt érez a közelében (3m 
sugarú kör). A lepke rengeteg petét 
rak, ezek közül azonban csak 1K10 
életképes. Hogy miért tud repülni, erre 
máig nem sikerült ésszerű 
magyarázatot találni. Megcélozza a 
szerencsétlen áldozatot, és befúrja 
magát a testébe, ez 2 Ép elvesztésével 
jár. Ha a megtámadott fémvértet visel, 
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a féreg nem tudja magát rögtön berágni a 
testébe, nekiáll rést keresni. Ebben az esetben 
gyorsaság és ügyesség próbát kell dobni, ha 
mindkettő sikeres, a megtámadott elkapta a férget. 

Ha az ügyesség-próba sikertelen, elkapta 
ugyan, de amatőr volt, a féreg a kezébe kezdi el 
berágni magát. Amikor a féreg a testben van, szépen 
lassan elindul és berágja magát a szívig. Amíg 
kilátszik, meg lehet próbálni kitépni, de ehhez 
Akaraterő próbát kell dobni. Ha sikerül kitépni, az 
még K6 Ép elvesztésével jár. Amikor a féreg benne 
van, az áldozat félóránként veszít 1 Ép-t, harcolni 
vagy varázsolni csak sikeres akaraterő próba után 
tud (a varázslathoz -2-vel kell megdobni) ha elfogy 
az EP, a féreg elérte a szívet, és az áldozat meghal. 
Amikor a testben van, eltávolítani csak varázslattal 
lehet(esetleg kivágni). Ha a szívet elérte, 
elfogyasztja, majd bebábozódik, és nemsokára egy 
új lepke születésének lehetünk szemtanúi. Az 
Elátkozott Videk lakói - mysserák és árnyjárók - 
ritkán látogatott célpontok őrzésére használják. 

Valószínűleg tőlük szerezték meg az itt élő 
Orwella-papnők és - paplovagok illetve Toron 
boszorkánymesterei, és formálták fegyverré a 
férgeket.  

A varázslat 

Mana pont: 50 az előkészítés, 32 a varázslat 
Erősség: 1 (8)  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: 20 méter 
Mágiaellenállás: -  

Először is szükség van egy különlegesen 
előkészített bábra. A bebábozódott férget legkésőbb 
egy órával a bábozódás után kell a varázslatnak 
alávetni, később már nem felhasználható. A 
varázslat megfelel a varázstárgy készítésnek, mana 
pont igénye 50. A boszorkánymesteri mágiával 
készített „tojást” rúnák borítják, a papin semmi 
különleges nem látszik. Méretük kb. öklömnyi. A 
két kaszt természetesen nem használhatja egymás 
eszközeit. A varázslat ellövésekor egy pete (a szám 
az erősítés növelésekor azzal arányban nő, 2E=2 

pete) jelenik meg a levegőben, melyből rögtön 
kikel a féreg és a kijelölt célpont ellen indul. 

A varázshasználó irányíthatja is (harc a 
kábultság módosítói mellett) 20m-en belül, 
ezen kívül a féreg önállóan cselekszik. Ha 
irányítják, a féreg Te-e 20-szal nő, a Gyorsaság 
és ügyességpróbára -1 van az áldozatnak. 
Túlütésnél a féreg rögtön rést talált a páncélon. 
Ha irányítják, a féreg körönként sebez 1 EP-t, 
amíg hatótávon belül van, persze. Ha az 
irányítás megszűnik, a féreg újra normálisan 
viselkedik. Több féreg teremtése eseten, 
minden! féreg irányításakor a 
varázshasználónak IQ-próbát kell dobni, a 
férgek számának megfelelő mínusszal (2 féreg -
2 stb.). A tojásból 2k10 pete indítható útnak (a 
szám nem ismert a varázshasználó előtt), az 
utolsó után az látványosan porrá omlik. Tojás 
csak olyan féreg bábjából készíthető, amely 
kényelmesen, a saját tempójában rágta be 
magát a testbe. Előkészített bab kapható is 
(nagyon ritkán, es csak ismeretseggel) 
Toronban, illetve Erion egyes sötét lelkű 
árusainál. A tojás természetesen szimpatikus 
viszonyban áll készítőjével. ;) Előállítását 
toroni boszorkánymesterek ismerhetik (20 % 
van rá, hogy oktattak iskolájukban) illetve 
Orwella papnők és paplovagok (Kis Arkánum 
Rituáléi) nekik, amennyiben északiak 70 %-uk 
van. Tanulható is, a fenti két kasztnak, 5 Kp 
rááldozásával (ha találnak mestert). 
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A cikk megjelent a MAGUS RPGpontHU 

oldalon és a Kalandozó oldalon (2003.02.11.) 
is. 

A cikk (a varázslat nélkül) felhasználásra 
került a Bestiák II. (BlackRawen) 
Hotdog/MAGUS cikkhez, a forrás vagy eredeti 
szerző megjelölése nélkül.  
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