
 

 

 
 

Bestiárium 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Draquuis 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: K 
Sebesség: 5 (L), 140 (SZ) 
Támadás/kör: 2 
Kezdeményező érték: 45 
Támadó érték: 90/110 
Védő Érték: 75 
Célzó Érték: - 
Sebzés: K10/K6 
Életerő pontok: 1 + 10 évente 1 
Fájdalomtűrés pontok: 2 + 5 évente 1 
Asztrál ME: 20 + 5 évente 1 
Mentál ME: 20 + 5 évente 1 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: - 
Intelligencia: állati/kimagasló 
Max. Mp.: - 
Jellem: -/élet, rend 
Max. Tp: ? 

A draquiis mágikus úton teremtett 
lény, melyet még a kyr mágusok hoztak 
létre. Eredeti rendeltetésére 
következtetni lehet a nevéből is - 
Draquiis Seqentuuisnak nevezték el, ami 
annyit tesz, szolgasárkány. A történelem 
viharaiban a draquiis vadonélő, de igen 
ritka állata lett Ynev élővilágának. 
Hatalmas, sűrű erdők mélyén éli rejtett 
életét. 

E közel két méteres lények a 
sárkányok kicsi másai, ám korántsem 
félelmetes, pusztító leheletükről 
nevezetesek - hiszen egy draquiis nem  

hogy lángförgeteget, de egy apró 
füstpamacsot sem tud torkából 
kibocsátani. No, de nem is erre a célra 
teremtették első példányaikat a kyrek. 
Eredetileg Igere templomának szent 
őrei voltak, de a történelem kereke 
lassan tovafordult, és a kyrek istenei 
közül nem egy örökre eltűnt a 
templomaival együtt. Így járt Igere is, 
ám templomainak őrei itt maradtak 
Yneven. Ezek az apró sárkányfajzatok 
a természetben kistermetű állatok, 
rovarok ádáz pusztítói. Nem utal ma 
már semmi azon különleges 
képességekre, amelyek alkalmassá 
tették őket Igere templomainak 
őrzésére.  

Teremtőik, a kyrek sem tudtak 
mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy a 
tojásból kikelő draquiis agyát egyfajta 
veleszületett gát blokkolja, 
akadályozva hihetetlen mentális 
képességeinek kibontakozását. Ezért is 
lehet két különböző értéket találni a 
fenti táblázat intelligencia rovatában - 
lényegében két különböző 
teremtményként értékelendő, annak 
függvényében, hogy „rajta van-e” a 
mentális gát, avagy sem.  

A vadon született és felnőtt 
draquiisek óvatos, rejtőzködő életet 
folytató, nem túlzottan nagy testű 
ragadozók. Leginkább a forró övi 
erdők lakója, kedveli a magas, dús 
lombozatú fákat, ahol könnyen 
elbújhat a nagyobb termetű ragadozók 
elől. Efféle faóriásokra telepíti a 
fészkét is. 
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Ha valaki „vad” draquiist akar fogni, fel kell 
készülnie, hogy ravasz és óvatos ellenféllel lesz 
dolga. A draquiis - mint az a fenti statisztikákból is 
kiderül -, két támadást hajthat végre körönként. Az 
első támadása harapás, ennek sebzése 1k10, a 
második a faroktüske döfése. Bár e támadás kisebb 
sebzést okoz, a valódi veszélyt a tüske által 
befecskendezett méreg jelenti. 

A draquiis mérge idegméreg, 7. erősségű. 
Sikertelen mentődobás esetén az áldozat végtagjai 
megbénulnak. Ha a szerencsétlen a mentődobásra 
egyet dob, az azt jelenti, hogy szíve a méreg hatására 
felmondta a szolgálatot. Sikeres dobás esetén a 
méreg csupán bódulatot okoz. Azonnali hatású 
szerről van szó, a hatás 1k10 óráig tart. 

Ami azonban kiemeli e teremtményt a 
közönséges lények sorából, az az a tény, hogy 
minden fogságba ejtett draquiis mentális gátja 
lerombolható, s ezáltal rendkívül hasznos társává 
válhat bármely arra érdemes varázslónak - akadnak 
is szép számmal, akik vagyonokat hajlandóak fizetni 
érte. 
A draquiis fent nevezett mentális gátja egyfajta 
pajzs, ami a megfelelő szabályok szerint lebontható. 
Jellegéből adódóan azonban ez a „pajzs” csak a Kyr 
metódus Pszi-ostrom diszciplínájával rombolható. 
A gondot csupán az okozza, hogy egyetlen 
rohammal kell a draquiis gátját elbontani. A játék 
szempontjai szerint tehát a varázsló csak akkor tudja 
a lény elméjét fogva tartó béklyót megsemmisíteni, 
ha elegendő pszi-ponttal rendelkezik a „pajzs” 
lebontásához. Egy, a tojásból frissen kikelt draquiis 
elméjén a gát 100 pszi-pontos pajzsnak felel meg. 
Értelemszerűen a lebontásához a varázslónak 
minimum 50 pszi-pontot kell tudnia egyetlen körben 
aktivizálni. Reménykedő varázstudók legnagyobb 
sajnálatára, kutatások kimutatták, hogy a béklyó 
„ereje” a lény korával együtt nő, mégpedig évente 
egy egységgel. Mivel egy draquiis akár 450 évig is 
elélhet, kiszámíthatjuk, hogy egy öreg példány 
gátjának lebontásához 225 pszi-pont kell. 

Amennyiben a draquiis elméjét sikerül 
felszabadítani, hihetetlenül erős teremtménnyé válik. 
Ekkor már a kimagasló intelligencia jellemző rá. 
Ismeri és beszéli a kyr nyelvet, de bármely egyéb 
nyelvet is gyorsan elsajátít.  

Ám rendkívüli értékét mindamellett kiváló 
varázslói képessége adja. Elméje 24 óra alatt képes 
feltöltődni mágikus energiákkal. Hogy mennyi 
energiát tud felvenni, az is életkorától függ. 

Általában elmondható, hogy egy draquiis annyi 
Mana-pontot tud egyszerre az elméjében 
tárolni, amennyi évei számának fele. (Egy száz 
éves szolgasárkány tehát 50 Mana-ponttal 
rendelkezik.) 
Amint egy Mana-pontot elhasznál, nyomban 
megkezdi pótlását. A KM kiszámíthatja, hogy 
az adott korú draquiis hány Mana-pontot tud 
felvenni egy óra alatt. (Természetesen a teljes 
Mana-pont "készletének" egy huszonnegyedét.)  

A teremtmény a rendelkezésére álló 
Mana-pontokat mozaik-mágia felidézésére 
használhatja. Általában elmondható a draquiis 
varázslásáról, hogy igen ódzkodik az asztrális 
mágia alkalmazásától - nem kedveli mások 
érzelmeinek manipulálását. 

A másik meghatározó tényező a jellemük. 
Mint látható, a „vad” draquiis nem rendelkezik 
semmiféle jellemmel, mint ahogy a legtöbb 
vadon élő állat sem. Ellenben a mentális 
béklyóktól megszabadított lény, hála 
teremtőinek, szigorúan Élet, Rend jellemű. 
Csak mágikus úton lehet őket ezzel ellentétes 
cselekedetekre rákényszeríteni, és ahhoz is - 
mint azt a szabályok meghatározzák - dupla 
Erősítés szükséges. 

Végül is elmondható, a draquiis egyike 
Ynev legveszedelmesebb, legritkább 
teremtményeinek. A varázslók hihetetlen 
pénzeket fizetnek az eleven példányokért, 
különösképpen Krán érdeklődése jelentős. Nem 
lehet tudni hány, mentális gátjától 
megszabadított draquiis él szerte a világban, 
kinek a kezében, és miféle célokat szolgálnak. 
Az egyetlen hitelesnek tűnő ismeret szerint a 
dorani varázslók tornyait jó néhány öreg 
draquiis is őrzi.  
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Iteyy 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 10-100 
Termet: Ó 
Sebesség: 110 (SZ) 
Támadás/kör: 2 
Kezdeményező érték: 20 
Támadó érték: 80 
Védő Érték: 95 
Célzó Érték: 0 
Sebzés: K10+4 kézzel, 3K10+4 
jégcsákánnyal 
Életerő pontok: 30 
Fájdalomtűrés pontok: 100 
Asztrál ME: 8 
Mentál ME: 35 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: - 
Intelligencia: magas 
Max. Mp.: - 
Jellem: élet, rend 
Max. Tp: 110 

Már maguk sem emlékeznek arra, 
mikor keveredtek őseik a fagyos déli 
vidékekre. A kegyetlen körülmények az 
óriások közt egyedülálló módon 
megváltoztatták e faj gondolkodásmódját és 
viselkedését. A hatalmas hósivatagban csak 
nagy ritkán akadhat az utazó iteyy falura, 
ám ha jó szándékkal közeledik, biztos 
menedékre találhat náluk. A falu általában 
az emberek számára hatalmas, állatbőrökből 
készült sátrakból áll, melyek lakóterét 
többnyire a hóba süllyesztik és prémekkel 
bélelik.  
Az iteyy az egyetlen óriásfaj Yneven, amely 
megtanulta becsülni az életet, éppen azért, 
mert saját bőrükön tapasztalták, milyen 
nehéz megtartani azt a mostoha 
körülmények között. 
Az iteyyek 4,5-5 méter magasak, hajuk 
fekete, s általában vastagon bekenik 
fókazsírral. Szemük - már ha éppen látható 
bozontos szemöldökük és kidomborodó 
szemboltozatuk alatt - szénfekete. 
Ruházkodásuk nem túlzottan kifinomult: 
általában medveprémbe burkolóznak. 

A hómezők kiváló ismerői, megbízható 
ismeretekkel bírnak a falujukat környező vidékről, a 
délvidék állatvilágáról - tudásukat szívesen 
megosztják idegenekkel is. Itt persze súlyos nyelvi 
problémák léphetnek fel, ugyanis az iteyyek - 
elszigetelt életük folyományaképpen - nem 
beszélnek más nyelvet a sajátjukon kívül. A nagy 
ritkán felbukkanó kereskedők zöme vette magának a 
fáradságot, és eltanult tőlük egy-két szót, ami a 
cserék lebonyolításához elengedhetetlen. A 
jégóriásokat leginkább gyönyörű prémeikért szokták 
felkeresni a kalmárok. 

A falvak lakói fóka- és medvevadászattal, 
halászattal, valamint - ha a körülmények engedik - 
jaktartással foglalkoznak. 

A kalandozókat mindenképpen 
figyelmeztetném arra, hogy e barátságos behemótok 
vendégszeretetével visszaélni nagy könnyelműség. 
Ha valaki árt a falujuknak, valamely társuknak, az 
könnyen megjárhatja; ha az iteyyek haragra 
gerjednek, nehezen tesznek le az ellenük vétkező 
megbüntetéséről. 

E nép azt tartja, a vétkest el kell kergetni a 
faluból, rosszabb esetben felszerelés és meleg ruha 
nélkül - ami, ugye, pontosan egyenlő a halálos 
ítélettel. 

Ha harcra kerül a sor, előszeretettel forgatják 
jégcsákányukat (TÉ: 7; VÉ: 6; KÉ: 5), amivel 
egyébként a halászathoz bontják a jeget. Ennek 
sebzése 3k10, valamint az erőből adódó +4. 
Különleges fegyverük az igen keményre gyúrt 
hógolyó - rendkívüli pontossággal képesek elhajítani 
(TÉ: 25), s meglepően nagyot sebez a dobás ereje 
miatt (1k3+4). Amennyiben van idejük többet előre 
elkészíteni, úgy kettőt is el tudnak hajítani 
körönként.  

A jégóriások sohasem hordanak páncélt, ám 
vastag ruházatuk felfog a sebzésekből (SFÉ: 2). 

Speciálisan védettek továbbá minden hideggel 
operáló mágiával szemben. Ők maguk nem 
használnak mágiát, de ismerik és kellőképpen, szinte 
babonásan félik. Ha azonban a varázshasználó árt 
nekik, akkor dühük legyőzi félelmüket - s az istenek 
irgalmazzanak a meggondolatlan varázsolgatónak. 
Amennyiben valaki iteyy faluba keveredne, ha 
teheti, feltétlenül kóstolja meg a specialitásukat. 
Állítólag sehol Yneven nem lehet olyan finom, 
zuzmókkal ízesített, füstölt medvetalp-szeletbe 
csomagolt sült heringet enni, mint náluk.  
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Warvanari 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: 3K10 
Termet: E 
Sebesség: 150 (L), 5 (SZ) 
Támadás/kör: 2 
Kezdeményező érték: 20 
Támadó érték: 50 
Védő Érték: 95 
Célzó Érték: - 
Sebzés: K6/K6 
Életerő pontok: 7 
Fájdalomtűrés pontok: 25 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 2 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 
Max. Tp: 8 

A warvaranik meglehetősen gyakori madarai 
Ynev égboltjának. Bár fészkelőhelyeik általában a 
sziklás, magasabb hegyek, e rendkívül jól repülő 
madarak bemerészkednek messze a síkságok fölé is. 
Ragadozó életmódot folytatnak, szárnyuk 
fesztávolsága mintegy négy méter (igaz ugyan, hogy 
állítólag láttak már olyan példányt, melynek 
kiterjesztett két szárnya az öt métert is elérte), 
tollazatuk jeltelen, barna. Egyetlen ékességük a 
fejtetőn taréjként húzódó acélkék tolldísz, melynek 
felmeresztése az ingerültség jele. 

E hatalmas madarak felhőszerű rajban 
szállnak, mely csoport nem alkalmanként 
összeverődő egyedek sokasága, hanem amolyan 
családféle, hiszen a warvanarik több generáción 
keresztül összetartó kolóniákat alkotnak. A kolóniák 
feje mindig a legidősebb tojó; a portyák során is ez 
vezeti a csapatot. Megemlítendő, hogy egy 
warvarani egyedről csak rendkívül beható 
tanulmányozás után lehet megállapítani, melyik 
nemhez is tartozik. 

Ritkán, két évente tojnak, akkor is csak 
egyetlen halványrózsaszín-bíborpöttyös tojást. A 
kikelésig a hím és a nőstény felváltva kotlanak. A 
kikelt fióka rendkívül lassan fejlődik, néha két év is 
eltelik, mire kirepül. Lassú fejlődése ellenére 
hihetetlen étvággyal bír, három felnőtt helyett is 

eszik, pedig a kifejlett warvarani is rendkívül 
falánk. Költési időszakban, amikor a kolónia 
fészkeiben fiókák tátogatják csőrüket és rémes 
rikácsolással adják a felnőttek tudtára, hogy 
éhség mardossa feneketlen gyomrukat, a 
warvaranik légiportyára indulnak. Felzabálnak 
mindent, ami az útjukba kerül, majd 
visszarepülvén, kiöklendezik az egészet falánk 
fiókáik torkába. 

Mivel csemetéik igen sokáig ülnek a 
fészekben, egy warvarani tanya közelében 
bizony igen megritkul a vadállomány. E repülő 
vadászok éles csőrükkel akár a szarvast is 
képesek leteríteni. Népesebb csapatok még az 
utakon közlekedőket, a földeken dolgozókat is 
megtámadják. Látásuk rendkívül éles, mi több, 
hőlátással is rendelkeznek. Segítségével akár 
egy kilométerről is észlelhetik áldozatukat, 
holdtalan éjjelen. 

A fiókákkal ellentétben, a támadó 
warvaranik teljességgel némák. Hihetetlen 
repülési képességeiket kihasználva támadnak, 
ennek is köszönhetik viszonylag nagy Védő 
Értéküket. Borotvaéles csőrükkel egy-egy 
lecsapásnál kétszer is belevágnak prédájukba. 
Jellemző támadási módjuk során - az áldozat 
kiválasztása után - egy célpontra, nagy 
magasságból egymás után, mondhatni szoros 
kötelékben három-négy madár is rácsap; igaz, 
ilyenkor egy körben csak egyszer támadnak. 
Így a harc első körében akár négy támadás is 
érheti a gyanútlan áldozatot, ráadásul a 
warvaranik ekkor a Roham módosítóit is 
megkapják, annak minden előnyével és 
hátrányával. 

Adott áldozatnál e taktikát csak egyszer 
használják. Amennyiben a préda még talpon 
marad, sebesen keringenek körülötte, sorban 
feléje vágva - ekkor már körönként kétszer. Ha 
sikerül a prédát leteríteniük, azonmód felfalják. 
Bár sokan nem hiszik, de négy warvarani képes 
felfalni egy egész lovat. A degeszre zabált 
madarak aztán nehézkesen a levegőbe 
emelkednek, és hazarepülnek. Minden sikeres 
támadás után néhány jóllakott egyed kiválik a 
csoportból, és otthon bevárja a többieket, hogy 
aztán együtt újra útnak induljanak. 

A warvaranikat kiváló vadászmadárnak 
tartják; ha fiókaként kerül fogságba, jól 
kezelhető, könnyen szelídíthető, hűséges társ 
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válik belőle. A warvarani vadászokat 
azonban figyelmeztetném arra a tényre, 
hogy a kolóniák környékén 30+2k10 felnőtt 
példány tartózkodik, melyek - enyhén 
szólva - nem szívelik a behatolókat.  

Maggan, a Farkasmanó 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: 1-100 
Termet: K 
Sebesség: 75 (SZ) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 20 
Támadó érték: 30 
Védő Érték: 75 
Célzó Érték: 0 
Sebzés: fegyvertől függ 
Életerő pontok: 9 
Fájdalomtűrés pontok: 14 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 2 
Pszi: - 
Intelligencia: alacsony 
Max. Mp.: - 
Jellem: káosz 
Max. Tp: 1 

Mint oly sok egyebet, e lényeket is az 
Elátkozott Vidék káosztól fertőzött fekélyes 
gyomra okádta a világra. A legnagyobb 
számban azonban ma már Gro-Ugonban 
találhatóak. Gyengébbek lévén, mint az 
uralkodó ork-faj, amolyan szolgafélékként 
élnek, a nagy ork törzsek árnyékában. 
Minden valamirevaló ork főnök legalább 
négy-öt maggan szolgát tart. Talán ez a 
hátrányos helyzet indokolja, hogy Gro-
Ugon gyepűit időről időre kisebb nagyobb 
maggan hordák hagyják el, s rabolva 
fosztogatva keresnek helyet a letelepedésre. 
Persze, a legtöbb helyen sürgősen 
eltakarítják őket, hiszen sehol sem fogadnak 
szívesen efféle fajzatokat. 

A kalandozók Észak-Yneven 
gyakorlatilag bárhol találkozhatnak maggan 
hordával, de természetesen Gro-Ugontól 
távolodva ennek valószínűsége fokozatosan 
csökken. Magától értetődően, a birodalmak 
belsejében nem lehet velük találkozni, sem 

városokban, vagy azok közelében. A legtöbbször 
kisebb települések, karavánutak mellett ütnek tanyát, 
amíg el nem kergetik őket. 
Alacsony termetű, humanoid lények. Külsejüket 
legpontosabb egy kalandozó, bizonyos Erimar írta 
le. „Olyasfélék, mint egy kistermetű farkasember, 
amely félúton megállt az átalakulásban.”  
Valóban igen rútak. Testüket ritkás szőr fedi, színe a 
rőttől a feketéig terjed. Ábrázatuk emberi 
vonásokkal felruházott csupasz farkaspofa. 
Állandóan nedvedző orruk, és hatalmas agyarakkal 
ékes, széles, nyáladzó pofájuk van. 

Beszédük igen szegényes, egyes kutatók 
szerint az ork nyelv egy eltorzított, primitív 
változatát beszélik. Az mindenesetre tény, hogy 
megértik az orkot, ám ha ők kezdenek orkul 
beszélni, annak tartalmát bizony rendkívül nehéz 
kihámozni. 

Minden hordában van egy főnök, ennek 
harcértékeihez +10 járul. Igen kedvelt szokásuk 
szerint főnökükre mindenféle hangzatos címet 
akasztgatnak - ennek során ritka kifejezőkészségről 
tesznek tanúbizonyságot. Pl.: Észak-földe Ura, 
Vérengző Nagysárkány, Minden Emberfattyú 
Nyomorgatója, Minden Koszos Mágus Réme, 
Nagytiszteletű és Fényeselméjű Bélfürkész Bubor 
Herceg (szintén Erimar gyűjtéséből). 

Marad még a kérdés, vajon milyen fegyvereket 
használhatnak? A válasz: bármit. Egy maggan 
minden eszközben a fegyvert keresi, és 
követhetetlen logikával válogatja gyilkoló 
szerszámait. Természetesen a legtöbben a jól bevált, 
mondhatni hagyományos eszközökhöz nyúlnak, 
úgymint kard, bárd, stb. De a rohamozó magganok 
közt nem ritka a sodrófát, kapát, köpülőfát, sőt, 
nehéz gyertyatartót lengető egyed. Páncélzatuk is 
meglehetősen változatos. Alapvetően egy maggan 
merev, rosszul kikészített bőrruhát visel, amire aztán 
különböző módszerekkel mindenféle fémdolgot 
erősít; például fémtányér, bádogbögre, törött kard. 
Persze, ha netán sikerül zsákmányolniuk, úgy 
szívesen viselnek igazi vérteket is. 

A büszke tulajdonos semmi pénzért nem mond 
le a megszerzett vértről, még akkor sem, ha az 
egyáltalán nem jó rá. Így vagy úgy, de magára 
aggatja - ha másképpen nem megy, hát részleteiben -
, s úgy indul a csatába, mint valami hadúr. A 
nagyobb méretű láncingeket például kedvtelve 
viselik többszörösen magukra tekerve. 
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Összességében elmondható, hogy vértjeik 1 
SFÉ-nél nem jelentenek többet, kivéve, ha a maggan 
véletlenül tényleg az ő méretére készült, helyesen 
felöltött páncélzatot visel. Ebben az esetben a rendes 
SFÉ-t kapja, de az ilyen eset ritka, mint a fehér 
holló. Pajzsként ormótlan deszkából ábdált 
készségeket használnak, ezek tízzel növelik a VÉ-
jüket. Fém pajzsot - az igazán könnyűek és kis 
méretűek kivételével - a súlyuk miatt nem hordanak. 

A maggan két legjellemzőbb tulajdonsága az 
ostobaság és a hiúság (bár egyesek harmadikként 
megemlítik a szagukat is). Azt azonban meg kell 
hagyni, a magganok rendkívül bátrak és vakmerőek, 
a csatában mindig utolsónak futnak el. Már, ha 
tudnak...  
 

 
 

 
 

1994.10.  
Szerző: Lakatos Péter 

Forrás: Rúna magazin I.évf./9.szám 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
  


	Draquuis
	Iteyy
	Warvanari
	Maggan, a Farkasmanó

