
 

 

 
 

Üveghús 
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Üveghús 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: lásd a leírást 
Termet: E 
Sebesség: 50 (SZ) 40 (V) vagy 50* (SZ) 
Támadás/kör: 1 vagy 1* 
Kezdeményező érték: 5 vagy 25*  
Támadó érték: 25 vagy 35* 
Védő Érték: 50 vagy 80* 
Célzó Érték: - vagy 0* 
Sebzés: K6 vagy fegyvertől függ* 
Életerő pontok: 30 vagy 15* 
Fájdalomtűrés pontok: - 
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: - 
Intelligencia: alacsony 
Max. Mp.: - 
Jellem: halál 
Max. Tp: 30 

* Az első érték a természetes, 
kocsonyás formára, a második érték az 
emberi csontvázzal rendelkező 
példányokra utal. 

 
Az üveghús egy másik síkról 

származik, Ynevre pedig legtöbbször 
idézéssel kerül, vagy olyan mágikus 
balesetek során, melyek kaput nyitnak 
őshazájára. Ez a különös lény leginkább 
a medúzákra emlékeztet, áttetsző, 
kocsonyaszerű testének mérete azonban 
egy emberével vetekszik. Mivel az 
üveghús szélsőségesen iszonyodik a 
százságtól, a fénytől és a melegtől, 
gyakorlatilag Ynev minden zuga elvisel- 

hetetlen a számára. Egyezkedni 
nemigen lehet vele, a lény ösztönösen 
a legsötétebb és legnedvesebb helyek 
felé menekül, hogy onnan az első esős 
éjszakán kitörjön egy még sötétebb és 
még vizesebb helyet keresve. 

Sajnálatos módon azonban az 
üveghúsnak van két olyan 
tulajdonsága, ami rendkívül 
veszedelmessé teszi Ynev lakosaira. 
Az első, hogy szárazföldön lassan és 
esetlenül mozog és intelligenciája 
éppen elegendő ahhoz, hogy ezzel 
tisztában legyen. Itt lesből támad 
áldozataira, és savas érintésével 1k6 
Sp sebet okoz. Ha valakit sikerül 
megragadnia (túlütés), azt igyekszik 
kocsonyás testébe fojtani (a 
szabaduláshoz sikeres erő vagy 
ügyességpróba kell). Szerencsétlenül 
járt prédáját ezután k6x10 perc alatt 
megemészti, de ezt nem azért teszi, 
hogy táplálkozzon: az áldozat 
pórusaiba hatolva lassan átveszi az 
izmok és inak helyét, és magát a 
csontvázat használja arra, hogy a 
szárazföldön mozogjon. 

Az ilyen, csontvázzal rendelkező 
példány kísérteties látványt nyújt, a 
kocsonyás izmok mögött ugyanis 
tökéletesen ki lehet venni a csontokat 
és félig emésztett húsfoszlányokat. 
Mivel a lény kitűnően utánoz, ebben a 
formában még véreteket és 
fegyvereket is tud használni, igaz 
azoknak a forgatásához nem ért, így a 
Képzetlen Fegyverforgatásból 
származó hátrányok mindig sújtják. 
Mivel a lény teste erősen savas, így  
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így 1k3 nap alatt még a csontok is feloldódnak 
benne, és ekkor (vagy lehetőleg még ez előtt) újra 
ölnie kell, hogy tovább menekülhessen. 

Az üveghús másik veszedelmes tulajdonsága, 
hogy rendkívül gyorsan, osztódással szaporodik. 
Mivel testének jelentős része víz, így gyakorlatilag 
csak édesvízre van szüksége, ezen kívül minden 
tápanyagot ki tud vonni a talajból, amire még 
szüksége van. Ez azt jelenti, hogy egyetlen példány 
is elképesztő ütemben el tud szaporodni: minden 
rákövetkező este ötször annyi lesz belőle, mint 
amennyi előző éjjel volt. 

Ynev lakosainak hatalmas szerencséjére 
azonban a kontinensről hiányzik valami más, ami az 
üveghús túléléséhez szükséges. Hogy ez pontosan 
micsoda, azt csak találgatni lehet, az azonban tény, 
hogy körülbelül egy héttel az üveghús érkezése után 
az összes példány elpusztul, beleértve az utódokat is. 
A probléma így idővel magától is megoldóik, csak 
azt az egy hetet kell túlélni valahogy, ami – 
figyelembe véve, hogy az üveghús egy barikád 
legkisebb résén is át tud szivárogni – nem könnyű 
feladat. 

Az üveghús élettani működése egyébként 
Ynevi mércével szokatlan: a lény teljes sötétségben 
is lát (20 m-ig infralátás), fájdalmat egyáltalán nem 
érez, életereje pedig – lévén a szúró, vágó és 
zúzófegyverek alig ártanak kocsonyás testének – 
meglehetősen magas. A csontvázat egyszerűbb 
elpusztítani, mint magát a lényt, ami, bár nem öli 
meg, de legalább egy időre lelassítja. A csontok 
összezúzásához 15 Ép sebzést kell okozni, de a 
lénynek összesen 30 Ép-je van. 

Az üveghúst a fagy és hideg alapú 
varázslatok csak időlegesen bénítják meg, 
kiolvadva úgy fojtatja ámokfutását, mintha mi 
sem történt volna. Legnagyobb gyengéjét a tűz 
alapú támadások jelentik, amik kétszeres 
sebzést okoznak neki, de amiktől nem fél – 
vagy legalábbis nem jobban, mint bármi 
egyébtől –, feltehetően azért, mert a tüzet 
egyáltalán nem ismeri. Megjelenése miatt sok 
beszámoló tévesen élőhalottként említi, és 
hátborzongató legendák szólnak egyetlen 
különös, esetlenül mozgó szellemről is, ami a 
város kútjában eltűnik, hogy aztán éjszaka már 
féltucatnyi példány rontson elő, és néhány nap 
múlva a város teljes lakossága lidérces 
csonthadseregként, négykézláb rohanjon a 
legközelebbi barlangok irányába. 
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