
 

 

 
 

Csontóriás 
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Csontóriás (Gashad) 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: K6 
Termet: Ó 
Sebesség: 100 (SZ) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 30 
Támadó érték: 80 
Védő Érték: 130 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 4K10+5 
Életerő pontok: 30 
Fájdalomtűrés pontok: - 
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: - 
Intelligencia: - 
Max. Mp.: - 
Jellem: halál 
Max. Tp: 650 
Necrografiai osztály: I. tudattalan 

élőholt 

A csontóriások a legborzalmasabb 
tudattalan élőhalottak, akiknek már a 
puszta mérete is elég, hogy bárkit 
halálra rémítsen. A többi óriás nem 
szívesen beszél róluk, de annyit sikerült 
megtudni tőlük, hogy azok a társaik 
térnek vissza Gashadként, akik 
szerencsétlen csillagzat alatt éhen 
haltak. A borzalmas halálnemmel 
magyarázzák, hogy a megelevenedett 
csontóriások mindent megpróbálnak 
felfalni, ami mozog, bár éhségüket 
semmi sem csillapítja. Ugyanakkor a 
konkrét beszámolók, és a tény, hogy a 

tengeri óriások messze gyakrabban 
trének vissza, mint a többi fajta, sejteni 
engedik, hogy az éhhalál önmagában 
nem elég: a feltámadás egy másik 
szükséges komponense az emberevés. 

Mindez azért különösen érdekes, 
mert sok óriás az embert az állatokkal 
egyenrangúnak tekinti, így számukra 
az emberevés nem jár lélektorzító 
bűntudattal vagy undorral. Doran 
nekromantái már régóta próbálnak 
fényt deríteni erre a különös 
kapcsolatra, ami a két fajt összefűzi, 
de mindeddig sikertelenül. Rebesgetik, 
hogy mágikus börtöneikben több ilyen 
szörnyeteget is vizsgálnak, és bár 
sikerült tartósítaniuk a befogott 
példányok rothadó testét, az óriások a 
jelek szerint ellenállnak a 
halottmozgatás legtöbb hagyományos 
módszerének; az, hogy pontosan 
miféle mágia animálja őket, mind a 
mai napig rejtély. 

A képet csak még homályosabbá 
teszi, hogy az emberi nyomor – és 
különösen az éhezés – kifejezetten 
vonzza ezeket a szörnyetegeket, és 
feltehetően a titokzatos mágiának az 
emberi testre is van valamiféle hatása, 
mivel a túlélők egybehangzó 
beszámolói szerint a csontóriások 
közelsége múló gyengeséget okoz, és 
csengést kelt a fülben. Aki azonban 
ennél részletesebb beszámolóval tudna 
szolgálni a csontóriások születésének 
pontos körülményeiről, azt a varázslók 
egészen biztosan busásan 
megjutalmaznák – feltéve persze, hogy 
állításait meggyőző bizonyítékokkal 
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tudja alátámasztani. 
Ezek a szörnyetegek egyébként Gro-ugon 

pusztaságain a legelterjedtebbek, igaz kis számban 
mindenhol előfordulnak, ahol óriások laknak. Élő 
társaiknál az teszi őket veszedelmesebbé, hogy míg 
a legtöbb óriás inkább elszigetelődni próbál az 
emberektől, addig a csontóriások céltalanul 
kóborolnak, így előbb-utóbb törvényszerűen 
rászabadulnak egy-egy falura. Megjegyzendő, hogy 
élő társaik ugyanúgy utálják és irtják őket, ahogy az 
emberek a zombikat, a csontóriások pedig még 
fajtársaikban is csak a nyers húst látják. 
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