
 

 

 
  

Hogyan védekezzünk a 
sárkánypikkely vért ellen? 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Nos, utánanéztem a 
szakirodalomban, hogy is van ez: „A 
sárkány pikkely csak az élő, vagy a 3-
4 napnál nem régebbi sárkánytetemről 
takarítható be. 

Ugyanis, köztudott, hogy a 
sárkánypikkely rugalmas, de mégis 
ellenálló tulajdonságát, a pikkelyek 
tövében lévő pikkelyzsír mirigy 
váladéka biztosítja, amely viaszos (és 
bűzös) anyagával átitatja a pikkelyt. 
Mivel, illóanyag tartalma igen nagy 
(ez nagy szerepet játszik a sárkányok 
közti kommunikációban is, lásd 
sárkány szexferomonok), utánpótlás 
nélkül rövid idő alatt szublimál. 
Ezután a pikkely merevvé, törékennyé 
válik, majd palaszerűen szétporlik. 
Ennek a folyamatnak csak úgy lehet 
gátat szabni, ha a pikkelyeket 
folyamatosan ápoljak. Napi 1-2 órányi 
kenegetés a sárkány szárnytövében 
lévő szárnytő mirigy 2 hétnél nem 
régebbi váladékával, kiváltja a 
pikkelyzsír mirigyek hatását... a 
szárnytő mirigy váladéka olyan 
elviselhetetlenül bűzös, hogy a 
sárkányölőket messzebbre megelőzi a 
szaguk, mint a hírük.” 

Idézet: Gabriel d` Estee 
3692.p.sz.: A sárkányok tartása és 
takarmányozása. Gondola kiadó, 
Állattenyésztők nagy művei sorozat 
23. rész. 121-122. old. 

Remélem hasznát veszitek az 
idézetnek.  
 

Az eszement JK-oknak eszükbe 
jutott hogy leszednek néhány (jó néhány) 
pikkelyt róla, és most vértet akarnak 
csináltatni belőle. Milyen értékekkel 
érdemes számolni???? Az az igazság 
hogy valószínű a végén ellopatom 
tőlük… Túl hülyén néz ki egy 
sárkánypikkely vértes mitugrász. 

Marton Kelemen Atilla 
 
Mi itt a probléma? Nálad nem 

csak néhány napig a sárkány halála után 
lehet mindennél szívósabb vértet 
kovácsolni a pikkelyekből? Egy ilyen 
kiszikkadt vén tetem pikkelyeivel már 
szart sem lehet kezdeni – vagy túl 
ridegek, törékenyek lettek, vagy 
egyszerűen hártyavékonnyá mállottak, 
megrepedeztek az évszázadok alatt. 
Vagy azt hitted, hogy egy mágikus, 
misztikus lény porhüvelye a félisteni 
lélek nélkül is ugyanolyan erős marad? 

Egyszerűbben: az ilyen 
helyzetekre a legjobb megoldás, ha 
elkerülöd a legunalmasabb fantasy 
sztereotípiákat – és ezt minnél hamarabb 
világossá teszed a játékosaid számára… 

bye, - Szlejer 
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Én inkább nem használnám a pikkelyt, mert a 
szárnytő mirigy váladékot nem lehet boltban kapni, 
egyéb úton meg egy kicsit macerás hozzájutni. 

Veder A fm SJ  
 
Mennyire tapos az a sárkánypikkely-vért ?! 
Mert… sok mindenre jó lehet az. 
1. A legenda szerint – amit a JK is rövidest 

meg fog ismerni – a sárkánypikkelyekből készült 
vértet viselő hősre vár, hogy elpusztítsa X-et, aki 
iszonyú tápállat (fogod a JK értékeit, beszorzod 
1.5…2-vel ízlés szerint… az lesz). 

Ha a JK nem hinne hogy így van, akkor rá fog 
jönni, hogy bizonyos jóslatok beteljesítik önmagukat 
– miután valakik egy ritka aljas-geci-mocsok 
rajtaütésben lehentelnek egy vagy több parti-tagot 
(lényeges hogy legyen karakterhalál!) kiderül, hogy 
X. küldte őket – ő is ismeri a legendát. 

A fenti sztori alváltozatai: 
• a rajtaütésben az egész partit kinyírják – 

mindenkit, akin nincs sárkánypikkely-
vért. 

• ha mindenkin van, sincs hiba – a barátaik, 
szeretteik, mesterük, iskolájuk, rendjük 
stb. kompletten le van hentelve… 
igazából őket keresték … 

2. Van egy sárkány-imádó szekta – a 
karakterek hátralévő (immár nem túl hosszú) 
életükben mindenféle aljas gyilkossági kísérleteknek 
lesznek az áldozatai – mert szerintük 
szentséggyalázás lekopasztani egy halott sárkányt… 
(Lehet, hogy van ott egy élő sárkány is, aki 
különösen így gondolja…) 

3. Valaki – power tápállat, nem feltétlenül 
személy, lehet varázslórend stb. is – a vértjüket 
akarja – sajna szilárd meggyőződése (ük), hogy 
a JK-k legfeljebb csak az életük árán hajlandók 
tőle megválni – ezért előbb arra pályáznak. Ja: 
ha odaadjak is lehentelik őket – mert egyébként 
biztos bosszút állnának. 

4. Van a legenda, Mr. X., a szekta a 
sárkánnyal… mind a partira vadászik, persze a 
saját indoka alapján. Lehet túlélni… 

5. Sárkányvert ? Legyen… de aztán 
jönnek az álmok… Egy másik világ – ahol a 
sárkányok az urak. És lassan az álmok 
valósággá válnak… Az odaát szenvedő 
emberek egy/több sárkányvértes vitézre varnak, 
akik majd – életük árán természetesen - 
megváltják őket szenvedéseiktől… 

SOROLJAM !?! 
Bye sics 
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