
 

 

 
 

Bestiárium 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Ocsány 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 1-3 
Termet: N (3,5m) 
Sebesség: 60 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 20 
Támadó érték: 55 
Védő Érték: 80 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 2K6+6 
Életerő pontok: aa25 
Fájdalomtűrés pontok: 55 
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: 9 
Pszi: - 
Intelligencia: - 
Max. Mp.: - 
Jellem: semleges 
Max. Tp: 5 

Ha Ynev bestiái közt 
megrendeznének egy nem hivatalos 
szépségversenyt, az Ocsány minden 
bizonnyal az utolsók közt végezne. 
Azon kevesek, akik elmondhatják 
magukról, hogy találkoztak a világ ezen 
förtelmes teremtményével, semmiképp 
sem vacsorájuk folyamán emlékeznek 
meg erről. Az Ocsány valóban rendkívül 
visszataszító, akár látványáról, akár 
bűzéről kell véleményt mondanunk. A 
szörnyetegek Ynev meleg mocsaraiban 
töltik teljességgel felesleges napjaikat, 
táplálkozással, utódnemzéssel, az arra  

járó utazók vagy állatok 
megtámadásával. Ez utóbbi 
tevékenységük összefügg a 
táplálékszerzéssel, az Ocsányok 
ugyanis megpróbálnak minden 
közelükbe kerülő dolgot, tárgyat, 
lényt, személyt felfalni. Szerencsére e 
szerzetek meglehetősen kényesek az 
éghajlatra, s kizárólag olyan helyen 
találhatóak meg - már ha valaki oly 
botorságra vetemedne, hogy keresi 
őket - ahol a telek enyhék, a nyarak 
pedig nem túl forrók. 

Az Ocsányok 3-4 méter 
magasak, szélességük sem marad el 
ettől. Testük nem is igen emelkedik a 
föld fölé, haladásuk inkább a 
csúszásnak és a test idétlen 
vonszolásának keveréke - ennek 
tudható be lassú tempójuk. Mivel 
intelligenciájuk még azt a mércét sem 
üti meg, mely ahhoz szükséges, hogy 
állatoknak tartsuk őket, meglehetősen 
nehéz leírni gondolkodásukat, 
viselkedésüket. Leginkább akkor 
járunk közel az igazsághoz, ha úgy 
tekintünk rájuk, mintha intellektus 
szintjén amőbák vagy hasonló 
alsóbbrendű lények lennének. 
Reakcióikat csak és kizárólag a 
környezet közvetlen ingerei irányítják, 
nem gondolnak jövőre, nem 
rendelkeznek múlttal. Életük csupán 
egyetlen pillanatra korlátozódik, 
melyben éppen léteznek. Ha fájdalom 
éri őket, megkeresik ugyan forrását, de 
csak kétféleképpen válaszolhatnak.  
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Először mindenképpen hatalmas, csápszerű 
nyúlványukkal kezdik ütlegelni a fájdalom okozóját. 
Ez sokszor eredménytelen, hiszen egy hegyes 
cserjecsonk vagy a futótűz nem futamodik meg a 
csapásoktól. Amennyiben a fájdalom továbbra is 
fennmarad, az Ocsány kénytelen helyet változtatni. 
Ha ez utóbbi sem segít, a folyamat kezdődik elölről 
a céltalan csapkodással. Szaporodásukhoz ugyanúgy 
két nem és két egyed szükséges, mint más lények 
esetében, ám az Ocsányok hermafroditák, így nem 
kell túl sokat vesződniük a keresgéléssel. Bárki 
megteszi, aki azonos fajba tartozik. Az Ocsányok 
egyébiránt meglepően szaporák: a faj csak így 
maradhat fenn, hisz a környezet rengeteg 
változásához a lények képtelenek alkalmazkodni. A 
túlélést segíti hatalmas termetük is, és viszonylag 
nagy ellenállásuk a fájdalommal szemben. 
Természetes ellenségeik nem igazán vannak: vastag, 
erősen savas nedvekkel átjárt bőrük nem kínál 
kedvező körülményeket az élősködőknek, testi 
erejük pedig elriaszt minden ragadozót. 

Az Ocsány, ha mégis harcolnia kell, hatalmas, 
csápszerű nyúlványát használja erre. Ostorhoz 
hasonlatosan többször megforgatja a levegőben, 
majd kellő lendületvétel után lesújt. A csapás 
valóban elképesztő erővel zuhan alá, a mocsár 
egyszerű állatait egyetlen sikeres találat is halálra 
zúzza. A védekezésre kevesebb figyelmet fordít, 
mivel nem képes felmérni a támadások és a fájdalom 
közti, számunkra teljesen nyilvánvaló összefüggést. 
Igyekszik ugyan kitérni a felé száguldó fegyver elől, 
de a VÉ jelentős részét mégis inkább a támadások 
előtt és között ide-oda lengetett csáp adja, amely 
nem engedi közel az Ocsány testéhez az ellenfeleket. 
Az Ocsány szeme - csak egyetlen darabbal 
rendelkezik - viszonylag védett helyen látható, a test 
tetején elhelyezkedő csontos gödörben ül. Ezen, a 
durva tapintáson és egy primitív hallószerven kívül a 
lények semmiféle külső érzékelővel nem 
rendelkeznek, így szagok és ízek nem jutnak el 
tudatukig. Ennek köszönhetően szinte minden 
táplálékot válogatás nélkül elfogyasztanak. Mivel 
így könnyen mérgezés áldozatául eshetnének, 
szervezetük ellenállása az ártalmas idegen 
anyagokkal szemben egyenesen bámulatos - ezért 
hát a magas Méregellenállás. Az Ocsányok 
testfelépítése meglehetősen egyszerűnek mondható. 
A test két alsó nyúlványa - mivel a mozgást 
szolgálják, nevezzük őket lábnak - alig egy arasznyi 
hosszúságú, cölöpszerű. A fogásra és harcra 

használatos csáp meglehetősen hosszú, a 1,5-2 
métert is elérheti. A szemről már szóltunk. A 
bőr különleges vastagsága folytán 2-es SFÉ-t 
ad gazdájának. Emellett a hámban savas 
testnedvvel teli csövecskék futnak, melyek, ha 
a bőr komolyan megsérül, kiáramlanak a seb 
felszínére. A sav nem okoz kárt az Ocsány 
sűrű, mézszerű nyákkal borított testében, ám a 
szétfröccsenő folyadék könnyen elérheti a 
támadókat. Minden olyan sebzésnél, melynél az 
Ocsány Ép-t is veszít, a 3 méter sugárban 
körülötte állóknak Ügyességpróbát kell tenniük. 
Amennyiben ez sikertelen, k10 Sp sebzést 
szenvednek el a savtól. A fentiekből látható, a 
szörnyeteg meglehetősen ütőképes a harcban, 
viszont semmiféle értékkel nem rendelkezik - 
ez utóbbi alól csak savas testnedve jelenthet 
kivételt. Mivel a lény rendkívül lassú, könnyű 
elmenekülni előle, így csak azok kísérlik meg 
lekaszabolását, akik éppen egy kis 
izommunkára vagy 1-2 liter tiszta savra 
vágynak. Ez utóbbi kinyerése meglehetős időt 
és kitartást igényel, emellett elég nagy 
veszteséggel jár - ráadásul nem is veszélytelen. 
Ha valaki megfelelően védi magát a sav ellen - 
vastag bőrkesztyűvel például - bő fél óra alatt 
k3 liter közepes erősségű savat sajtolhat ki a 
lény teteméből. A sav deciliterenként k6 Sp-t 
sebez.  
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Patkánybáró 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: 2K6 
Termet: K (1,3m) 
Sebesség: 80 (SZ) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 15 
Támadó érték: 45 
Védő Érték: 85 
Célzó Érték: 5 
Sebzés: K6 (saját rövidkard) 
Életerő pontok: 5 
Fájdalomtűrés pontok: 20 
Asztrál ME: 1 
Mentál ME: 1 
Méregellenállás: 3 
Pszi: - 
Intelligencia: alacsony 
Max. Mp.: - 
Jellem: semleges 
Max. Tp: 3 

A patkánybáró gúnynévvel illetett 
lények, kik magukat morgáshoz hasonlatos, 
inkább garathangokból álló nyelvükön 
Wsim'dsrm-nek nevezik, nem véletlenül 
szolgáltak rá az emberek által használt 
elnevezésre. Senki sem tudja, fajuk vajon 
nemesebb ősök elkorcsosult maradványa-e, 
avagy az istenek keze már kialakulásukkor 
ilyenné formálta őket. Egy bizonyos: nem 
született még ember - de törpe vagy elf sem 
-, aki ne érezte volna már az első találkozás 
alkalmával a meghatározhatatlan, különös 
kapcsoló erőt, mely e lényeket a földmély 
és a pincék patkányaihoz köti. Már 
külsejükben is hasonlatosak a 
patkányokhoz. Bár humanoidok, tartásuk 
kissé görnyedt, ujjaik pedig közepes 
hosszúságú karmokban végződnek. Fejük 
meglehetősen lapos, többek szerint ék 
alakú. Fülük fejük oldalára lapul, csúcsa 
hátrafelé tekint, többnyire apró szőrszálak 
borítják. A szőrborítás egész testüket 
jellemzi, viszonylag durva, szürkés szálak 
fedik őket szinte mindenhol, a tenyér és a 
talp kivételével. Hátukon - különösen a 
hímek esetében - a szőr a gerinc felett 
hosszabb: egész testükön végig húzódó, 

sörényszerű tarajt képez. Farkuk is patkányszerű 
lehetett egykoron, csupasz, szegmentált. Jelenleg ez 
már erősen visszafejlődött, de egy-egy egyeden még 
mindig meglepően hosszú, 5-8 hüvelyknyi csonkot 
találhatunk. A patkánybáróknak mégis leginkább az 
arca, a szeme különleges. Az infra tartományban is 
látó szemek vörösen csillognak az állatias arcban, 
melynek szája sohasem húzódhat mosolyra - nem 
csak a szándék, az izmok is hiányoznak: csupán éles 
szemfogakat, aránytalanul hosszú metszőfogakat 
tárhatnak visszataszító vicsorral a megrettenteni 
szándékozott áldozat felé.  
A patkánybárók annak idején, több ezer évvel 
ezelőtt közel álltak a kihaláshoz. Fajukat nem 
jellemezte - most sem jellemzi - a patkányokkal 
összekapcsolt gonosz intelligencia, tulajdonképpen 
még a goblinok legrosszabbjainál is ostobábbak. 
Hiába voltak hát viszonylag sokan, viszonylag 
erősek - a számukra menedéket jelentő föld alatti 
járatokra, barlangokra sok jelentkező akadt 
akkortájt. Az orkokkal semmiképp sem vehették fel 
a versenyt, ám még a gyengébb goblinok is kemény 
ellenfélnek bizonyultak - hiszen csapdákat építettek, 
mérgeket használtak, sámánjaik primitív mágiáját 
fordították ellenük. A patkánybárók élettere 
megcsappant hát, számuk viharos sebességgel 
közeledett ahhoz a kritikus határhoz, amely után egy 
faj számára már nincs visszaút a kipusztulás felé 
vezető lejtőn. Ez idő tájt figyelt fel rájuk a Tamarik 
néhány tagja. A patkánybárókban hatalmas 
lehetőségek rejlettek, de ezeket gondos munkával 
kellett a felszínre hozni - a Tamarik hozzá kezdtek 
hát a neveléshez. A földalatti faj ugyanis valóban 
kitartó volt, továbbá meglehetősen ostoba - tehát 
tökéletes rabszolga a Tamarik dekadens fajtájának. 
A Tamarik rájöttek, a patkánybárók hasonlósága 
névrokonaikhoz nem a véletlen műve. A 
humanoidok néhány tagja egy kis gyakorlással és 
némi akarással parancsolni tudott néhány 
patkánynak. Ezek között a kivételes bárók között 
pedig akadtak még kiemelkedőbbek: a Tamarik 
feljegyeztek olyan esetet is, mikor a patkánybáró 
hívására 57 patkány jelent meg, engedelmeskedve 
minden parancsának. A Tamarik kihasználták ezt az 
adottságot is, néhány bárót vezetőnek jelöltek ki, s 
átvették a faj tulajdonképpeni irányítását. A 
patkánybárók először különös, jószándékú 
idegeneket láttak a Tamarikban, majd vezetőket, 
komoly tudású urakat, akiket boldogan fogadtak el 
támogatóiknak, irányítóiknak. A patkánybárók sorsa 
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ugyanis gyors fordulatot vett. Az eddigi fejetlenséget 
jól szervezett munka és sötét intelligencia váltotta 
fel, a Tamariknak hála. A szolgaság még mindig 
jobb volt az állandó félelemnél, menekülésnél és 
vesztes csatáknál - ezek örökre véget értek. Egyre 
több apró összetűzés dőlt el a patkánybárók javára a 
goblinok ellen. Ám az orkok és goblinok számbeli 
fölényét semmiképp sem tudták felülmúlni, így a 
terjeszkedés is kisebb jelentőségű volt a másik két 
fajhoz képest. A Tamarik és patkánybárók közös 
barlangjairól a Tamarik leírásában esik szó. 

A patkánybárók ritkán járnak magányosan, 
inkább 6-8 fős csapatokban tevékenykedne 
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