
 

 

 
 

Ynev kutyái 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

„Nincs egy lélek széles e világban, 
kiben megbízhatnál? Tarts kutyát, 
komám!” 

  
A fenti mondás, különböző 

formákban, mindenütt ismert Yneven - 
de vajon igaz-e minden körülmények 
között? Mert - jóllehet, e derék 
négylábúak jó tulajdonságai 
hasonlatosak földi társaikéhoz - a mágia 
s a kemény harcok világában még ők is 
okozhatnak meglepetést az embernek. 
Ha az átlagos, úgymond közönséges 
emberek szempontjából vizsgáljuk a 
kérdést, mindenképpen igaznak kell 
tartanunk a mondást. Hiszen ki ne tudná, 
mennyi örömet jelenthet egy eb a 
gazdájának, mennyi szeretettel, mennyi 
kedvességgel veszi körül a 
legminimálisabb jóságért cserébe. 
Magányos vándorok, kisgyermekek, 
esendő koldusok, békés családok, 
félrevonuló tudósok - és folytathatnám a 
sort a végtelenségig - keresve sem 
találhatnának jobb s hálásabb társat 
náluk. 
Évezredek óta kísérik Ynev népeit, 
szolgálják legkülönbözőbb igényeiket - 
vadásznak, házat-portát őriznek, 
harcolnak, szánt húznak, vagy 
egyszerűen csak szórakoztatják 
gazdáikat, mindig töretlen bizalommal 
és hűséggel. 

S amint felbukkantak a kutyák, 
természetszerűleg megjelentek azok is, 
akik az adott népen belül a legjobban 
értettek a nyelvükön, a legkönnyebben 
találtak utat a „lelkükhöz”, a  

leggyorsabban tudták őket 
közreműködésre bírni - bizony, ősi 
mesterség a kutyaidomárság, vagy 
ahogy széles körben nevezik, a 
kutyapecérség is. Az emberi lelemény 
pedig számtalan módját találta annak, 
hogyan lehet kihasználni a kutyákat 
mások ellen. Kalandozók, hatalmasok, 
ellenséggel övezettek bizony jól teszik, 
ha ellenőrzik a közelükbe jutott 
állatokat, mielőtt megkedvelik őket! 

Mivel az ebek valóban igazán 
értelmes állatok, betanításuk bizonyos 
szintig egyáltalán nem igényel 
különösebb szaktudást, csak némi 
érzéket - gyere ide, ülj, feküdj, pfúj, 
kusslegyenbüdösdög!, ennyit a 
hétköznapi jószágok zöme is igen 
gyorsan megtanul. Mindenki tudja 
azonban, hogy a kutyák képességei 
ennél jóval több lehetőséget rejtenek. 

Ha ezeket ki szeretnénk 
használni, feltétlenül rendelkeznünk 
kell legalább alapfokú idomítás 
képzettséggel - vagy szakember 
segítségét kell kérnünk. Vezényszavak 
helyett, vagy azok mellett 
alkalmazhatunk fütty- illetve 
kézjeleket, melyekre kutyánk akár 
nagy távolságból is reagál, 
megtaníthatjuk apportírozni (tárgyak 
el- illetve visszahozása, hordozása), 
akadályt ugrani, kúszni, esetleg 
vezényszóra ugatni, támadni (magát a 
harcmodort már nem irányíthatjuk). 
Mindezeknél finomabb, bonyolultabb 
feladatok elvégzésére már csupán 
mesterfokú idomítás képzettség  



MAGUS                                                                        Ynev kutyái - Rúna 1.7                                                   Kalandozok.hu 

2 
 

birtokában lehet vállalkozni. S mivel Ynev minden 
területén szerteágazó igények merültek fel ilyesmire, 
szakemberek egész hálózata foglalkozik ma már 
kiképzéssel. 

Vannak köztük magányos, mogorva vándorok, 
kutyáiktól kísért pecérek, akik többnyire tanyák, 
falvak, várak ebeit okítják szerény (vagy kevésbé 
szerény) díjazás ellenében jómodorra, és széles 
körben ismert, hatalmas telepeket vezető, segédek és 
inasok garmadát egrecíroztató nagymesterek, 
akiknek iskoláiból százszámra kerülnek ki az ebben-
abban tudós ebek. 

Az ilyen telepek természetesen nem csupán 
tanításra beadott jószágokkal dolgoznak, 2saját 
szakállukra” is képeznek ki állatokat, melyeket aztán 
jó pénzért adnak el. Részben helyben tenyésztenek 
célirányosan megválogatott fajtákat vagy egyedeket, 
részben másutt - nem ritkán igen nagy távolságokból 
- vásárolnak kölyköket. Látható tehát, hogy nem 
csupán a kiképzésben, de a tenyésztés kényes 
munkájában is jelentős szerepet játszanak. 
Természetesen, mint minden egyéb szakmában, itt is 
vannak kiváló s szégyellnivaló helyek, ennek 
megfelelően változnak az árak is. Civilizált 
vidékeken, ahol minden valamirevaló mesterember 
ad magára, tiszta, rendezett, jól szervezett a 
kutyatelep is. Általánosságban azonban elmondható, 
hogy a különleges feladatokra, becsülettel kiképzett, 
jó körülmények között tartott egészséges ebek ára 
akár csillagászati is lehet! 
Mivel azonban - a kizárólag „magas” 
megrendelőknek dolgozók kivételével - a telepek 
többnyire széles skálájú választékkal rendelkeznek, 
területükön mindig igen nagy a forgalom. Udvari s 
közönséges vadászok, nemesurak -hölgyek, 
polgárok s kereskedők, meggyőzött atyák 
porontyaikkal, patkányképű kutyaviadorok, 
esetenként kemény tekintetű kalandozók járnak a 
kifutók körül, tárgyalnak a kiképzőkkel vagy 
magával a nagymesterrel. Igazán különleges 
felkészítés esetén ugyanis a nagymester személyesen 
foglalkozik a jószággal - ez azonban többnyire csak 
konkrét felkérés esetén szokásos, a díjazás borsos 
volta miatt.  

Kutya amúgy minden nagyobbacska város 
piacán kapható, különösen, ha kiképző telep is van a 
közelben. Ilyenkor természetesen minden 
szerencsétlen, beesett horpaszú csikasz „garantáltan 
betanított, elsőrangú példány, egyenesen a hírneves 
telepről” - érdemes tehát odafigyelni, miféle 

jószágot is akarnak ránk sózni. Az árak 
értelemszerűen a fajtától, tudástól és környéktől 
függenek. A M.A.G.U.S.-ban megadott 
összegek átlagos házőrzőre vonatkoznak, egy-
egy jó vadászkutyáért ennek két- háromszorosát 
is elkérhetik. 

Mindeddig egyre másra emlegettük a 
különleges kiképzést; most lássuk, mire is 
gondoltunk?  
Yneven, ahol a mágia hatalma közismert, egy 
varázsló nem csupán arra használhatja kutyáját, 
hogy legyen kivel beszélgetnie a 
toronyszobában. Egyes nagyobb iskolák saját 
idomárokat tartanak, akik ebeket készítenek fel 
arra, hogy megfelelőképpen szolgálhassák 
varázstudó gazdáikat. Ezek a - többnyire 
különlegesen intelligens - jószágok, amellett, 
hogy számtalan dolgot megtanulnak (hang- és 
kézjeleknek engedelmeskednek, távolból 
irányíthatóak, számos szót megértenek, 
összetettebb utasításokat is képesek teljesíteni, 
stb.), nem félnek a mágiától, legyen az 
(csaknem) bármilyen megjelenési formájú. Ez 
persze nem azt jelenti, hogy immunisak is rá, 
alanyai lehetnek éppen úgy, mint bármilyen 
más élőlény - más kérdés, hogy az ilyen 
különlegesen felkészített állatokat többnyire 
igyekeznek különféle védelmekkel felruházni. 
S hogy mindennek mi a lényege? Nos, ezek a 
jószágok végül kiválóan alkalmassá válnak 
arra, hogy gazdáik zóna jelét hordozzák 
magukon, s bejuttassák bárhová, ahová a 
varázsló kívánja. Egy jól képzett kutya sok 
helyre besurranhat feltűnés nélkül, de 
nemesuraknak küldött ajándékként sem utolsó - 
és sorolhatnánk még a lehetőségeket. S aztán, 
ha már a jel a kívánt helyen van...  

A jelek illetve bélyegek felhasználása 
egyébként más lehetőségeket is kínál: 
érzékelés, irányítás, akaratátvitel, változás, 
gyűlölet - gondoljunk csak bele, mi mindenre 
lehet alkalmas! A rajzolatokat általában fülbe 
vagy haskorcra szokás alkalmazni, de igazán 
komoly esetekben „sebészi” eljárást 
alkalmaznak: altatják vagy érzéketlenné teszik 
a kutyát, azután felnyitják a bőrt és az izmokat, 
s a csontba (leginkább lapocka, esetleg 
medence) karcolják a jelet, majd pedig 
begyógyítják a sebet. Ily módon a felfedezés - 
legalábbis közönséges eszközökkel - lehetetlen, 
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s a letörlődés veszélye is megszűnik. Az 
eljárás meglehetősen körülményes, de 
komoly feladatoknál - úgy mondják - 
megéri. 

A „varázshasználó” ebek után 
szóljunk most a harcosokról. Erionban - 
ahol, mint tudjuk, az ég adta világon 
minden megtalálható - mindenféle kutya 
kapható, s a pecérek bármire hajlandóak. 
Legszélesebb körben mégis talán a 
különféle harci kutyák ismertek. Nem nehéz 
tehát efféle jószágot vásárolni, ám mint 
mindig, ezúttal is oda kell figyelni az 
alkura. Az árak magasak - hát persze, hogy 
azok -, de vajon mit kapunk a pénzünkért? 
A valódi harcikutya, amely mellettünk küzd 
majd, bármerre járunk, természetesen 
ritkább, s a legdrágább mind között. 
Viadalra neveltet, vagy inkább vadítottat 
könnyebben találunk; igazán olcsónak ezek 
sem mondhatóak - ha mégis azok, az 
felettébb gyanús! Nem kevés élelmes fickó 
él abból, hogy eladja a kutyáját, amely 
aztán az első adandó alkalommal 
visszaszökik hozzá, s újabb balekra vár. 
Sokan árulnak innen-onnan összelopkodott, 
vagy kóbor ebeket, netán beteg, sebesült 
páriákat, melyek csak szűkölve tűrik, hogy 
az arénában széttépjék őket - a kutyáknak 
Yneven sincs könnyű dolguk. 

Széles körben elterjedtek a titkos, 
néhol pedig engedélyezett viadalok, ahol a 
harcikutyák mérik össze erejüket. Mivel az 
ember azon kevés teremtmény közé 
tartozik, amelyet eksztatikus örömmel tölt 
el, ha élőlények tépik-vágják s fojtják vérbe 
egymást előtte, miközben ő ragacsos 
édességet majszol, ezek a rendezvények 
többnyire valóságos tömegeket vonzanak. 
(Persze, a küzdők nem csak kutyák 
lehetnek, hiszen a nézőnek csak egy a 
fontos: nem az ő vére folyik.) 

Ezeken a viadalokon borzalmas 
sebeket kapnak az állatok, gyakorta a 
győztes sem sokkal éli túl legyőzött 
áldozatát. Éppen ezért a viadorokba nem 
ölnek túl sok pénzt a tulajdonosaik; 
többnyire a vadság és az erő a döntő 
tényező. Valódi harcikutya nem is látható 
az efféle mészárszékeken. Mindazonáltal, 

bármiféle kutya indulhat e vérengző versenyeken, ha 
tulajdonosa kifizeti a nevezési díjat, ami nagyjából 
50 réztől kezdődik, s a rendezvény rangosságától 
függően emelkedik (akár magasra is). 

A viadalokat szinte mindig valamelyik alvilági 
klán szervezi; jelentős bevétel van a fogadásokból is 
- hiszen minden néző próbára teszi ilyenkor a 
szerencséjét, illetve ítélőképességét -, de nem 
megvetendő a zsebmetszők által gyűjtött összeg 
sem.  

A dzsadoknál a küzdelem más formáját is 
kedvelik - amikor gladiátort állítanak ki a kutya - 
vagy kutyák - ellen. Efféle alkalomra mindig jól 
megtermett, erős példányokat választanak, hogy 
minél érdekesebb legyen a küzdelem. Igazi 
fénypontnak számít, ha sikerül néha egy-egy querdát 
(lásd Bestiárium) befogni, és az arénába küldeni - 
bár ezek ellen általában több embert állítanak ki, 
biztos ami biztos alapon.  

Ha valaki olyan harcikutyát szeretne maga 
mellett tudni, amelyet (pl.) az ember elleni küzdelem 
fortélyaira tanítottak ki, vágyának csak erszénye 
szabhat határt. Bátor, hű, hatékony társra tehet szert 
- de ne feledjük, ezek inkább csak az „átlag katonák” 
ellen lehetnek igazán alkalmasak. 

Akárcsak az emberlakta birodalmakban, Gro-
Ugonban is találhatunk kutyákat - igaz, aligha akad 
olyan ember, aki ezeket keresné. Az orkok a 
kutyákat leginkább harci célokra használják. 
Idomításuk nagyjában-egészében abból áll, hogy 
keveset etetik, viszont sokat verik, vadítják őket. 
Amelyik kutya túléli ezt a kiképzést, az megállja 
helyét a harcmezőn is. A módszer nagy hátránya, 
hogy az így elvadított kutyák nem ismernek barátot 
vagy ellenséget - nem egy ork „idomár” végezte már 
a fogaik között. A házőrző kutyák jelentős 
hasonlóságot mutatnak. Életük nagy részét bezárva, 
éhezve töltik. Ha betolakodó közeledik gazdájuk 
területe felé, az kiengedi őket, majd gyorsan 
biztonságos helyre menekül. Ha az idegent 
elkergették, húst vet a kutyák óljába, mire azok 
általában rávetik magukat, az ork pedig visszazárja 
őket. (Baj csak akkor van, ha az ebek utolérték a 
betolakodót. Ezután ugyanis nem olyan éhesek...)  

A goblinok valamivel emberségesebben 
bánnak kutyáikkal. Mivel igen alacsony és könnyű 
lények, egy nagyobb testű kutya elbírja őket. Ezt a 
tény rendszerint ki is használják és a kutyákat 
hátasként ülik meg. Ezek az ebek - barlangok 
mélyén nevelkedett generációiknak köszönhetően - 
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némi infralátásra is képesek. A goblinok, de főleg az 
orkok tevékenységének köszönhetően Gro-Ugonban 
gyakran láthat az utazó elszabadult falkát, amely 
mindent megtámad, ami él és mozog. Egy falkában 
3-30 (3k10) kutya lehet. Ha netán akad olyan, akit 
rossz sorsa Gro-Ugonba sodor, és ilyen falkával 
találkozik, legjobban teszi, ha keres magának egy 
magas fát - ám, hogy ki fogja tovább étlen szomjan 
bírni? Mondják, ravaszabb falkavezérek ilyenkor 
váltott őrséget szerveznek a fa alatt...  

Széles körben használják a kutyákat 
vadászatra is. Nemesi udvarok falkái, hajtó és 
nyomkövető kopói mellett jelentős értéket 
képviselnek az egyedül „dolgozó”, számos feladat 
megoldására kiképzett vadászkutyák is. Az efféléket 
nem csupán azok kedvelik, akik mesterségként űzik 
a vadászatot, szívesen támaszkodnak rájuk erdőjáró 
vándorok is. Egyes vidékeken - Shadonban például - 
széles körben elterjedt, nagy népszerűségnek örvend 
a hajtóvadászat; nemesek szórakozása, valóságos 
társadalmi esemény. Sokat számít persze, ki milyen 
fegyverrel, ruhatárral és kísérettel érkezik, 
mindenekelőtt azonban a kutyákat értékelik, bírálják 
szakértő szemmel - talán csak a vadászlovak 
fontosabbak náluk. 

Mindebből következik, hogy jó kopót 
ajándékozni valódi nemesi gesztus errefelé; bevett 
szokás is. A kitartó, tisztavérű, jól képzett 
vadászebek ára magas; egész falkányit vásárolni és 
eltartani bizony csak jól jövedelmező birtokokon 
lehetséges.  

A kutyaviadalok kapcsán egyszer már 
említettük az alvilágot. Nos, az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy a klánok nem csupán a 
közönséges mészárlásból húznak hasznot - 
körmönfontabb módon is felhasználják az ebeket. 

Ki ne látott volna városok terein tevékenykedő 
mutatványosokat, akik kedves, esetenként 
elképesztően ügyes jószágaik produkcióival kötik le 
a szájtáti nézőket - s azt hiszem, akadnak szép 
számmal olyanok is, akik később hiába keresték 
erszényüket. Bizony, az ámuló közönség soraiban 
szinte zavartalanul tevékenykedhetnek a 
zsebmetszők. (Valóban ügyes mutatvány esetén +10 
%-ot kapnak a tolvajok.) Mielőtt vérmesebb 
kalandozók agyba-főbe vernének minden kutyás 
mutatványost, meg kell jegyeznünk: korántsem 
tartozik mindegyikük a helyi tolvajklánhoz! Sokuk 
valóban ebből él, mégpedig becsülettel. 

Bizonyos vidékeken ennél sokkal tovább 
mentek a tolvajok: rablásokhoz, lopásokhoz 
közvetlenül kutyákat használnak fel. Piacok 
tömegében, ládák, pultok között ugyan ki tudna 
követni, netán elfogni egy ebet, még ha 
észreveszi is, hogy a jószág leemelte az 
erszényét, netán kikapta kezéből az iszákját? 
Vannak akik arra tanítják be állataikat, hogy 
nappal besurranjanak házakba, boltokba, s 
elrejtőzve, éjszaka beengedjék gazdájukat. Ez 
persze csak egyszerű zárak, gondatlanul 
becsukott ablakok esetén sikerülhet, de mivel a 
kutya belülről próbálkozik, nem ritkán talál 
ilyet. Tüzelő szukákkal megbolondítani a 
kiszemelt portát őrző kopókat, szintén régi 
alvilági trükk. Mi több, szólnak kósza 
történetek olyan esetekről is, ahol jól kiképzett 
kutyák csapatával kereskedőkaravánokat, 
árulerakatokat, módos családok házait 
fosztották ki. Ki tudja, még akár igaz is lehet!  

Nem csak tolvajoknak és fejvadászoknak 
jöhet jól az olyan állat segítsége, melyet 
titkosajtók vagy csapdák felfedezésére képeztek 
ki. Ezeket többnyire érzékeny szaglásuk révén 
találják meg a kutyák, bár szerepet játszhatnak 
a gyenge légáramlatok is. (Alaphelyzetben a 
titkosajtók felfedezésére 50 %, a csapdákéra 35 
% adható.) Kinyitni illetve hatástalanítani 
természetesen nem tudják őket. 

A fejvadászok meglehetősen eltérően 
vélekednek a kutyák igénybevételéről. Sokuk 
túl büszke az ilyesmihez; hogyan is lehetne egy 
oktalan állatra bízni a küldetés sikerét? Egyes 
iskolák ellenben kifejezetten szívesen 
dolgoznak velük - s miként maguk a 
fejvadászok, rettegettek a kutyáik is. Földi 
ember számára elképzelhetetlenül 
fegyelmezettek (ezt esetenként mágia is 
támogatja); kitartóak, erősek, ügyesek. 
Kiválóan lopakodnak, hangot szinte soha nem 
adnak, más parancs híján nyomban torokra 
támadnak, bonyolultabb feladatokat is képesek 
megoldani, és természetesen a legapróbb jelre 
is engedelmeskednek. Általában egy-egy típusú 
feladatra nevelik őket - mondhatni, specialisták. 
Többnyire különféle bélyegeket is hordoznak 
(érzékelés, akaratátvitel, stb.). Efféle kutyát 
„közforgalomban” szinte képtelenség találni. A 
klánok nagy becsben tartják őket, hiszen 
rengeteg munka (és pénz) fekszik bennük, 
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ráadásul nem egy esetben az ember-kutya 
párosból maga az állat vitte sikerre a 
küldetést. Ezek az iskolák saját, nagytudású 
idomárokat alkalmaznak, akik féltve őrzik 
mesterségük titkos fogásait.  

A téma szinte kimeríthetetlen - jelen 
cikkünkben csak vázolni szerettük volna a 
lehetőségeket. Hogy egy-egy kutya mi 
mindent tud, mire képes, milyenek a 
tulajdonságai, azt minden esetben a KM 
döntse el. Van néhány dolog, amire 
azonban szeretnénk felhívni a figyelmet. Ne 
hagyjuk, hogy a játékos mindent a 
kutyájával végeztessen, állandóan azt küldje 
a veszélybe. Ne feledjük el, hogy a 
legjobban képzett állatok is csak bizonyos 
(nem túl magas) szintig állják meg a 
helyüket - aligha jelenthetnek komoly 
ellenfelet például egy osztályos 

harcművésznek. Ugyanakkor semmi esetre sem jó, 
ha a karakter az égvilágon semmire sem tudja 
használni drága pénzen képeztetett kutyáját. Érdekes 
lehet, ha a partiban felbukkan egy eb, de a KM-re 
bizony komoly terheket róhat - az egyensúlyt olykor 
nem könnyű fenntartani. (Viszont illik.)  

Másrészről azonban, ha egy karakter valóban 
szereti a kutyáját és ragaszkodik hozzá, máris 
könnyebben irányítható a KM számára! 

Az alábbiakban útmutatóul közöljük az egyes 
képzési irányokra vonatkozó értékeket, majd pedig 
ismertetünk néhány, Yneven széles körben elterjedt 
fajtát. Mindez természetesen csak segítség, a KM-ek 
ezek alapján bátran léphetnek tovább! 

 

 közönséges harci fejvadász különl.képz. vad 
Előfordulás: gyakori  ritka nagyon ritka nagyon ritka ritka 
Megjelenők száma: 1k10 2k10 1k3 1 2k10 
Termet:  K E K K E 
Sebesség:  120 (SZ) 130(SZ) 140(SZ) 130(SZ) 130(SZ) 
Támadó érték: 30 65 80 35 35 
Védő érték: 55 100 108 60 60 
Kezdeményező érték: 9 16 18 10 10 
Célzó érték: - - - - - 
Sebzés: 1k5 1k6 1k6 1k5 1k6 
Támadás/kör:  1 2 1 1 1 
Életerő pontok:  14 15 15 14 16 
Fájdalomtűrés pontok: 32 44 42 30 38 
Asztrál ME: - - - -* - 
Mentál ME: - - - -* - 
Méregellenállás: 3 5 4 3 5 
Pszi: - - - - - 
Intelligencia: állati állati állati állati állati 
Jellem:  - - - - - 
Tapasztalati pont: 1 5 6 6 4 

 
A táblázatban szereplő értékek csak 

tájékoztatóul szolgálnak, mivel minden 
egyes fajta más és más tulajdonságokkal 
bír. Ezért az egyes fajták különböző 
módosítókat kapnak, amelyeket alább 
sorolunk fel. 

 
 

Pittaros 

Magas, nagy termetű kutya, feje kissé 
elkeskenyedő. Füle fejéhez simulva lelógó, szeme 
ferde vágású. Farka a hátára kunkorodik, szőrzete 
középhosszú (3-4 cm), fehér vagy barna, ritkán 
sötétszürke. Marmagassága 70-85 cm, tömege 40-50 
kg. Hűséges, idegenekkel szemben bizalmatlan. 
Bátor, könnyen felingerelhető, ilyenkor azonnal 
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támad. Kiváló házőrző. Ritkán, de alkalmazzák 
harcban is. Főleg a Quiron tengertől északra 
elterjedt.  

Módosítói: TÉ +20, VÉ -15, KÉ -3, Sebzés +1, 
Ép +3, Fp +6.  

Aeternam 

Rendkívül mozgékony, gyors kutya. Feje 
hosszúkás, füle nagy, lelógó. Izmai jól fejlettek, 
farka hosszú, lelógó, bár néha csonkolják. Szőrzete 
rövid, tömör, csillogó vörös, néhol fekete foltokkal 
tarkítva. Marmagassága 45-55 cm, súlya 18-24 kg. 
Tanulékony, nyugodt, csöndes fajta. Kiváló 
nyomkövető, ezért szinte kizárólag vadászkutyának 
használják. Főleg Shadonban elterjedt, de 
megtalálható a Gályák tengere mentén szinte 
mindenütt.  

Módosítói: TÉ -, VÉ +5, KÉ +3, Sebzés -1, Ép 
-1, Fp -3.  

Cirnecos  

Karcsú, könnyed kutya, feje hosszú, 
elkeskenyedő. Szeme ovális, füle kicsi, álló. Lábai 
feltűnően vékonyak, de izmosak. Farka lóg, de a 
vége kunkorodik. Rövid, sűrű szőrzete rőt vagy 
fekete, néha foltos. Tömege 10-13 kg, 
marmagassága 40-45 cm. Élénk, gyors, rendkívül 
játékos fajta, jól alkalmazkodik. Elsősorban 
kedvencként tartják, néha vadásznak is vele. A 
pyarroni államközösségben elterjedt. 

Módosítói: TÉ -10, VÉ -5, KÉ -, Sebzés -2, Ép 
-3, Fp -5.  

Blegront 

Erőteljes felépítésű kutya. Feje széles, szeme 
ferde metszésű. Füle hegyes, felálló. Farkát a hátára 
kunkorítja. Szőrzete dús, enyhén hullámos, szinte 
minden színben megtalálható. Marmagassága 65-80 
cm, testtömege 45-60 kg. Munkabíró, készséges, de 
idegenekkel szemben bizalmatlan. Kitartó, 
helymemóriája kitűnő. Hidegtűrő és tájékozódó 
képességéről legendákat mesélnek. Jó tulajdonságai 
miatt főleg szánhúzónak alkalmazzák, de a harci 
kutyák között sem ritka. 

Módosítói: TÉ +15, VÉ -10, KÉ -3, Sebzés +1, 
Ép +4, Fp +5.  

Hastin  

Hatalmas testű, robosztus kutya, feje 
hosszúkás, füle lelógó. Farka hosszú, vaskos. 
Barnás-fekete szőre rendkívül vastag, sűrű és 
tömött. Marmagassága 80 cm körüli, de egyes 
példányok elérhetik a 90-100 cm-t is. Súlya 60-
75 kg. Szívós, kitartó, erőteljes testalkatú. 
Eredendően nyugodt fajta, de ha felhergelik, 
félelmetes ellenfél. A leggyakoribb harci kutya 
szerte északon. Néhány példánya délen is 
megtalálható. 

Módosítói: TÉ +25, VÉ -15, KÉ -2, 
Sebzés +2, Ép +5, Fp +10.  

Robardoar  

Kissé testes, mégis jó mozgású fajta. Feje 
közepes, füle lelógó. Farka rövid, általában lóg. 
Testalkata izmos. Rövid szőrzete fehér, fekete 
vagy rőtes színezetű. Marmagassága 35-50 cm, 
súlya 20-40 kg. Tanulékony, engedelmes, 
nyugodt fajta, de könnyen el lehet vadítani. 
Szerte Yneven széles körben alkalmazzák 
előnyös tulajdonságai miatt. 

Módosítói: TÉ -, VÉ +5, KÉ -1, Sebzés -
1, Ép -1, Fp -.  

Rajtuk kívül természetesen se szeri se 
száma a különböző fajtáknak, hiánytalan 
leírásukat még ynevi tudósnak sem sikerült 
közreadnia, noha számos kiadványt készítettek 
már - mi nem is próbálkozunk ilyesmivel. 
Búcsúzóul hadd tanácsoljunk még valamit: ha 
egy mód van rá, csak olyan karakter (KM) 
kerítsen kutyát, aki szereti és valamelyest 
ismeri őket. Igaz, „csak” állatok, de ne feledjük 
- egy nép kultúráltságának egyik 
legerőteljesebb fokmérője a mód, ahogyan az 
állatokkal bánik!  
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