
 

 

 
 

Bestiarium 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Sanquora 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 100 (SZ) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 45 + fegyver 
Támadó érték: 70 + fegyver 
Védő Érték: 145 + fegyver 
Célzó Érték: 25 + fegyver 
Sebzés: fegyver szerint 
Életerő pontok: 12 
Fájdalomtűrés pontok: 45 
Asztrál ME: 5 (42) 
Mentál ME: 4 (42) 
Méregellenállás: 9 
Pszi: 6. Tsz. (alapfokú pyarroni), 25 

pszi pont 
Intelligencia: magas 
Max. Mp.: - 
Jellem: Káosz, halál 
Max. Tp: 500 

A kráni-hegység keleti lejtőin, a 
búskomor erdőségek rejtekében különös 
sziklavárak állnak. Még az érintett 
városállamok vezetői közül is csupán a 
legfontosabb és legnagyobb hatalommal 
bírók tudják, kik is lakják ezeket a 
nehezen megközelíthető, már-már 
fellegvár-szerű településeket. Egy 
különös faj, a Sanquora lelt itt otthonra, 
több évszázados vándorlás után. Ezek a 
nagymacskák könnyedségével, 
eleganciájával mozgó és gyilkoló, szinte 
éjfekete bőrű humanoidok a Godon és 
Krán közt dúló hosszú háború idején  

jelennek meg a kontinensen. 
Eredetükről számos, több-kevesebb 
igazsággal bíró elmélet született. Ezek 
közül leghelytállóbbnak az a teória 
tetszik, mely szerint a sanquorákat 
kráni mágusok alkották meg azzal a 
céllal, hogy még félelmetesebbé 
tegyék a birodalmi fejvadász 
különítményeket. A feladat 
végrehajtása sikerült, az eredmény 
mégsem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket. A mágikus képességekkel 
bíró humanoidokból ugyanis hiányzott 
minden hajlandóság a csoportban 
működésre, képtelenek voltak 
beilleszkedni abba tökéletesen 
felépített rendszerbe, melynek részét 
kellett volna képezniük. Élvezték a 
pusztítást, de nem fogadták el mások 
irányítását. Kiemelkedő képességeik 
ellenére küldetések tucatjait hiúsították 
meg fegyelmezetlenségükkel, így – 
mivel teljességgel haszontalannak 
bizonyultak – pusztulniuk kellett. A 
szerencsésebbek – és minden 
bizonnyal eszesebbek – elmenekültek 
a hegyláncok övezte birodalomból, ám 
ugyancsak kevesen maradtak.  

Először igyekeztek minél 
messzebbre kerülni az őket megalkotó 
hatalomtól, s a háborúk dúlta 
kontinens tökéletes feltételeket 
teremtett fennmaradásukhoz. Egy 
évszázadnyi vándorlás után – miután 
Kránban elhalványult az emlékük – 
végül a Krán-hű városállamok 
területén leltek otthonra, a néptelen 
erdőségekben. Az egymást követő  
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generációk alatt sem enyészett el üldöztetésük 
története, így mindig nagy hangsúlyt fektettek 
önvédelmükre, biztonságukra. Ennek köszönhetőek 
azok az egyedülálló sziklaerődítmények is, melyek 
lapos építésükkel, föld alatt futó folyosóikkal, és 
különös csapdarendszereikkel otthonukként 
szolgálnak. 

A sanquorák, mióta elhagyták Kránt, 
ugyanannak a mesterségnek hódolnak, fejvadászok, 
zsoldosok, kémek, elit testőrök igény szerint. 
Kizárólag magányosan tevékenykednek, senkivel, 
még fajtársaikkal sem képesek eredményesen együtt 
dolgozni. Mégis ütőképes, félelmetes ellenfelek 
lehetnek, annak ellenére, hogy nem vehetik fel a 
versenyt egyetlen szervezett fejvadász 
különítménnyel sem. Adottságaik fejlesztésére sem 
szánnak túl sok időt, inkább veleszületett 
képességeiket használják; híján vannak a 
tökéletességre való törekvésnek. Mindamellett, még 
így is kiemelkedő hatékonyságú fegyverforgatók – 
ki tudja, mire lennének képesek évtizedes évtizedes 
gyakorlás és tanulás után? 

A sanquorák viszonylag magasak, testük szinte 
légiesen könnyűnek tűnik, melyet mozgásuk 
könnyedsége is kiemel. Kiválóan lopakodnak és 
rejtőzködnek – mégis ritkán mégis ritkán szorulnak e 
tudás kamatoztatására. A kráni mágia, mely átitatja 
testüket, képessé teszi őket a villámgyors 
teleportációra. Ennek három különböző formáját 
ismerik. A leghosszabb távolságra ható – legfeljebb 
600 mérföld. Teleportációt csak olyan helyre 
hajthatják végre, ahol jelen van egy fajtársuk. (Mivel 
ilyen nagy távolság esetén a fogadó oldalról 
származó energiára is szükségük van.) Ezt a 
képességet a Sanquora egy nap legfeljebb egyszer 
alkalmazhatja. A második, rövid távú teleportáció 
látótávolságon belülre vonatkozik – de nem lehet 
nagyobb, mint 200 láb -, és naponta háromszor 
alkalmazható. A közelharcban minden kétséget 
kizáróan a harmadik típusú, 5-6 lábon belül 
használható teleport jelent előnyt. Ez naponta 
korlátlan számban alkalmazható, és a szemvillanás 
töredéke alatt végrehajtható. Segítségével a sanquora 
teljesen megzavarhatja, majd támadásával 
meglepheti ellenfelét. A játék nyelvére lefordítva ez 
azt jelenti, hogy a sanquora, ha egy körben sikeresen 
kezdeményezett, teleportálhat és támadhat, mielőtt 
ellenfele erre felkészülhetne. Ennek 
eredményeképpen a harc első három körében, ha az 
ellenfelét valóban megelőzte, és mögé vagy mellé 

teleportált, Té-jéhez hozzáadódik az összes 
helyzetből adódó módosító (pl. hátulról vagy 
félhátulról), továbbá a meglepetésre járó +30 is. 
A harmadik kör után az ellenfél már jó eséllyel 
meg tudja mondani, hol is fog megjelenni a 
pillanatonként helyet változtató sanquora, így a 
meglepetésből adódó +30 +10 pontra csökken. 
Természetesen a helyzetből adódó módosítók 
jelen esetben is érvényesek. A gyors 
helyváltoztatásnak a védekezésben is fontos 
szerep jut. Az új helyre került humanoid ellen – 
amennyiben a kezdeményezés a sanquorát 
illette – ellenfele csak -20-as módosítóval 
támadhat, hiszen teljesen megváltozott 
helyzethez kell alkalmazkodnia. A teleportáció 
és a támadás elképesztő gyorsasággal követheti 
egymást, sok sanquora ugyanis még előző 
helyén – elképzelve az új helyzetet – megindítja 
a támadást, és a teleportációt követő 
megjelentés egyben a megkezdett mozdulat 
befejezését is jelenti. A fent leírt előnyök 
csupán akkor érvényesek, ha a sanquora 
megszerzi a kezdeményezést. Amennyiben ez 
nem sikerül, a Té kizárólag a helyzetből adódó 
módosítókkal emelkedik meg. A sanquorák 
leginkább könnyen forgatható, gyors 
fegyvereket használnak, távoli célpontok ellen 
könnyű vagy kézi nyílpuskát, közelharcban 
pedig ívelt pengéjű tőrt, rövidkardot, esetleg 
handzsárt.  
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Nystan 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 10+2K10 
Termet: K (3 arasznyi) 
Sebesség: 135 (SZ) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 35 
Támadó érték: 40r 
Védő Érték: 95 
Célzó Érték: - 
Sebzés: K6 
Életerő pontok: 4 
Fájdalomtűrés pontok: 20 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 3 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 
Max. Tp: 35 

A nystan egymagában alig 
veszedelmesebb egy felingerelt kutyánál – 
éppen ezért sohasem fordul elő, hogy 
magányosan jár. A nagy létszámú falkában 
vadászó, kíméletlen ragadozók leginkább 
hegyvidékek nagyobb erdőségeiben 
fordulnak elő, de levándorolhatnak a füves 
pusztákig is. Nincs meghatározott 
élőhelyük; az év nagyrészét a vadászfalka 
vándorlással tölti, de a párzás és 
utódnevelés időszaka mindig azonos helyen 
zajlik le, ezt tekintjük az adott horda 
otthonának. Az általános nystan akkora, 
mint egy kisebb kutya, de marmagassága 
nem haladja meg az egy araszt. Apró, 
tömzsi lábain meglepően gyorsan képes 
mozogni, még a tapasztalt erdőjárókat is 
meglepheti valószínűtlenül sebes futásával. 
Testét kemény szálú, meglehetősen durva 
tapintású, rozsdabarna vagy fekete szőr 
borítja. Feje laposnak mondható, szemei 
oldalt helyezkednek el. Fülei alig 
emelkednek el a koponyától, szinte 
rásimulnak a fejére.  

A nystan – ha egyedül zsákmányolna 
– nemigen jelentene komoly veszedelmet. 
Csakhogy módszeresen, szinte sáskajárás-

szerűen vadásznak, elpusztítva minden állatot, mely 
útjukba esik. Vándorlásuk útját tetemek, száradó 
csontvázak jelzik; kevés erdei állat rendelkezik 
megfelelő gyorsasággal és ügyességgel ahhoz, hogy 
elmeneküljön az üldöző nystanok elől. Még a náluk 
jóval nagyobb állatoktól sem tartanak. Ez érthető is, 
hiszen az egyszerre rohamozó 20-25 vadászból álló 
falka még a legszívósabb barnamedvével is 
végezhet, igaz, csupán áldozatok árán. Nem félnek 
az embertől sem, különösen, ha magányosan, vagy 
kis csoportban utazókkal találkoznak. Ismeretesek 
beszámolók, mely szerint kisebb falvakra, 
településekre is lecsapnak. Pillanatok alatt végeznek 
a ház körül talált állatokkal, de elragadhatnak 
embereket is. Mivel apró termetűek, fürgék és sokan 
vannak, az állatokat védő falusiak is nehezen veszik 
fel velük a harcot – legfőképpen akkor, ha a falka 
úgy dönt, mégis inkább az embert jelöli ki 
célpontjául. A célpont kijelölése egyébként 
kulcsfontosságú a vadászat szempontjából, 
különösen több lehetséges zsákmány esetén. A falkát 
irányító vezér maga csak akkor támad a vadászat 
során, ha valamelyik áldozatra akarja terelni társait. 
Enélkül a falka teljesen véletlenszerűen próbálja 
lemészárolni a lehetséges prédákat, így a támadó 
nystanok száma többé-kevésbé egyenlően oszlik 
meg a jelenlévő zsákmányok között. Abban az 
esetben azonban, ha a vezér maga is megtámadott 
egy állatot vagy embert, a falka minden tagja arra a 
célpontra rohan. A falkavezér pusztulása esetén – a 
még élő nystanok számától függően – vagy az egész 
falka elmenekül, vagy a már ismertetett, mindenkire 
egyenlően jutó támadást hajtják végre.  
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Ash-siaf 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 1-3 
Termet: K 
Sebesség: 130 (SZ) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 30 
Támadó érték: 90 
Védő Érték: 140 
Célzó Érték: - 
Sebzés: K6 
Életerő pontok: 5 
Fájdalomtűrés pontok: 20 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 4 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: állati 
Max. Tp: 60 

Az ash-siaf neve dzsad nyelven annyit tesz 
„loncsos”, bár ez az elnevezés nem túl találó, lévén, 
hogy szőrzete kimondottan rövid. Nevezik a sivatag 
farkasának is – ez az elnevezés már valóban illik rá. 
Ránézésre valóban emlékeztet kutyára vagy 
farkasra, termete azonban valamivel kisebb a 
mérsékelt öv erdőit lakó társainál, mindössze 50-60 
cm. Testfelépítését tekintve vékony és izmos, akár 
az agár; sárgásdrapp szőrzete jó rejtőszín a Taba el-
Ibara homoksivatagában. Nem csak színe segíti a 
rejtőzést, az ash-siaf maga is meglehetősen ravasz 
módon rejtőzik el a kíváncsi tekintetek elől. Ha 
vadászik vagy prédára les, egyszerűen beássa magát 
a homokba, éppen csak az orra és a szeme látszik ki, 
bár ez utóbbit is igyekszik rejtve tartani. Ha azután a 
préda a közelbe ér, hihetetlen erővel rugaszkodik elő 
a homok alól, egyenesen a megdöbbent áldozatra 
vetve magát. Aki nem ismeri jól a sivatag farkasának 
ravasz szokását, igencsak meglepődhet, hiszen szó 
szerint a föld alól terem előtte a váratlan ellenfél, 
ráadásul olyan helyen, ahol semmi ilyesmire nem 
számított. Ezért az ash-siaf első támadása minden 
olyan esetben meglepetésnek minősül, amikor az 
áldozat nem kimondottan erre figyel (akár 
tapasztalatból, akár mágiából vagy psziből – pl. 
hatodik érzék). Ráadásul, ha csak teheti, az ash-siaf 
hátulról ront ellenfelére, ugyanis leginkább a nyakat 

támadja. Így első támadásnál – de csak annál – 
megkapja a meglepetés és a hátulról illetve 
félhátulról támadás módosítóit. Ez a gyengébb 
ellenfelekkel szemben általában elegendő is. Ha 
mégsem sikerülne az első csapással leterítenie 
áldozatát, szívósan küzd. Minthogy nem igazán 
akad természetes ellenfele, nincs veszélyérzete, 
nem ismeri a félelmet. Kis termete ellenére az 
emberre is veszedelmes. Minthogy a sivatagban 
ritka kincs a táplálék, megtámad mindent és 
mindenkit, aki csak mozog, legyen az 
magányos utazó vagy akár karaván. A fayumik 
szent állatnak tartják.  

Tonor 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: N 
Sebesség: 100 (SZ) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 30 
Támadó érték: 140 
Védő Érték: 160 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 2K10 
Életerő pontok: 25 
Fájdalomtűrés pontok: 84 
Asztrál ME: - (lásd a leírást) 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: 14 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: állati 
Max. Tp: 640 

A tonorok a Hatodkorban élt őrült 
máguskirályoknak félresikerült kísérleteinek 
torz eredményei. A Dawa birodalom egyik 
királya adta parancsba boszorkánymestereinek 
és varázslóinak: alkossák meg a tökéletes 
harcost, az emberfeletti embert. A feladatot 
sokan sokféleképpen akarták megoldani. 
Voltak, akik élőholtakkal próbálkoztak, 
néhányan homonkulusokat alkottak, megint 
mások idézett lényeket állítottak szolgálatukba. 
Ezek a lények azonban egytől-egyig 
sebezhetőnek bizonyultak valamilyen 
szempontból. Végül aztán maga a máguskirály 
és tanácsadói alkották meg a tökéletes (?) 
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harcost – a tonort. Teste alapjául az orkok 
egyik igen szívós válfaja szolgált – ezek 
azóta kihaltak. A testet ősi mágikus hatalma 
segítségével hihetetlen erővel és harci 
tudással ruházták fel. A tonorok szinte már 
képtelenül duzzadó izmokkal ellátott, 
másfél ember magas orkoknak tűnnek. 
Mágia edzette izmaik minden túlzás nélkül 
hasonlíthatóak az acélhoz, olyannyira, hogy 
4-es SFÉ-t biztosítanak a számukra. 
Emellett természetesen emberfeletti erőt is 
adnak – ez a játékrendszerben 24-esnek 
felel meg, az ehhez adódó sebzésjárulékkal. 
Általában hosszú dorongokat forgatnak, 
melyek a furkósbothoz hasonlítanak ám 
lényegesen nagyobbak és nehezebbek, 
sebzésük K10 (ehhez jön a +10 
sebzésjárulék – lásd a harcosok 135. old.) 

Az őket létrehozó mágiának 
köszönhetően hatalmas testüket 
meghazudtoló ügyességgel harcolnak, 
dorongjaikat olyan gyorsasággal és átütő 
erővel mozgatják, hogy igen nehéz 
hozzájuk férni. Összegezve, ránézésre úgy 
tűnhet, a néha Dawa királynak sikerült 
megalkotni az emberfeletti katonát. Egy 
hibát azonban elkövetett, amely 
végzetesnek bizonyult: figyelmen kívül 
hagyta a testbe zárt lelket. A fizikumot 
megacélozó és legyőzhetetlenné tevő 
mágiák nem hogy használtak volna a 
léleknek, de egyenesen az őrületbe 
kergették. Az egyébként sem kimagasló 
intellektusukról híres orkok nem bírták 
elviselni a mágikus torzítást. Mentáltestük 
elcsökevényesedett, elsorvadt, 
intelligenciájuk legfeljebb egy állatéhoz 
mérhető, asztráltestük egyensúlya 
tökéletesen felborult. A tonorok lelkében 
állandó asztrálvihar dúl, elszabadult 
ösztöneik és hullámzó érzelmeik irányítják 
őket. Viselkedésük a szélsőségekig 
kiszámíthatatlan. Mivel asztráltestük 
ennyire sebezhető, semmiféle ellenállást 
nem mutatnak az asztrálmágiával szemben, 
az ellenük alkalmazott efféle varázslatok 
automatikus sikerrel járnak. Ez a siker 
azonban nem garantáltan hosszú életű, 
ugyanis megtörténhet, hogy az asztrálvihar 
egyszerűen elmossa a varázslat hatását. 

Ennek eldöntésére körönként kell dobni a K100-on. 
A dobott érték jelképezi a lelkükben dúló érzelmek 
erősségét. Ha ez nagyobb, mint a varázslat erősítése, 
felülemelkedik rajta, és a varázslat hatása később 
sem tér vissza.  

A tonorok teste a mágiának köszönhetően igen 
ellenálló a természetes hatásokkal szemben is. 
Zokszó nélkül viselik a hideget és a meleget, a 
szomjazást és az éhezést. Sokáig bírják táplálék 
nélkül és mindent megesznek, ami legalább kis 
eséllyel emészthető. 

Szerencsére a tonorok nagyon ritkák, csak a 
Quiron-tengertől nyugatra elterülő hatalmas, üres 
pusztaságokon tűnik fel néha egy-egy. Civilizált 
vidékre pedig csak elvétve tévednek be. A vidéken 
élők többször elhatározták már, hogy teljesen 
kiirtják a Dawa birodalom ezen torz emlékeit, de 
erre semmi esélyük sincs, a tonor ugyanis képes 
szaporodni, mégpedig akár emberrel, akár orkkal, 
akár udvari orkkal. Az így született utódok magukon 
viselik mindkét szülő jegyeit, de hamarosan a tonor 
vonások kerülnek előtérbe. 

Fehérkígyó 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1-2 
Termet: N 
Sebesség: 90 (SZ) 80 (V) 
Támadás/kör: 1 v. 2 
Kezdeményező érték: 20 
Támadó érték: 80 
Védő Érték: 120 
Célzó Érték: - 
Sebzés: K10/K10 
Életerő pontok: 30 
Fájdalomtűrés pontok: 90 
Asztrál ME: -  
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 12 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: állati 
Max. Tp: 238 

A fehérkígyó megtévesztő elnevezés, ugyanis 
valójában nem kígyóról, hanem melegvérű emlős 
állatról van szó. A fehérkígyók a déli jégmezők 
lakói. Testük hosszú, kígyószerű, de nem pikkely, 
hanem dús, szürkésfehér szőrzet borítja. A kifejlett 
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példányok hossza nemritkán a négy-öt métert is 
eléri. Tökéletesen alkamazkodtak a hideg 
éghajlathoz. Lábaik teljesen visszafejlődtek, 
hosszúm izmos, kígyószerű testükkel azonban 
hihetetlen gyorsasággal képesek haladni havon, 
jégen és vízben egyaránt. Párban élnek, gyakran így 
is vadásznak. Ragadozók, táplálékuk a hómezők 
apró állatai és madarai, de ínségesebb időkben akár a 
jegesmedvét is megtámadják – tegyük hozzá, néha 
sikerrel. Az sem ritka, hogy az éhező fehérkígyók a 
táplálék reményében bemerészkednek a déli 
sztyeppékre is. Általában éjjel járnak vadászni, 
zsákmányukat gyakran álmában ragadják el. Ha 
harcolni kényszerülnek, veszedelmes ellenfelek 
lehetnek, mivel testük elülső részét felemelve, fejük 
jó két méter magasba emelkedik, és onnan csap le a 
támadóra. Harapásuk rendkívül erős, metszőfogaik 
élesek. Több ellenfél esetén hosszú farkukat 
védekezésre használják, ekkor kétszeri a 
támadhatnak egy körben. Farokcsapásuk szintén 
komoly kárt okozhat.  

Ha sikerül túlütniük áldozatukat, emellett, 
hogy Ép-t sebeznek, rátekerednek zsákmányukra, és 
megkísérlik összeroppantani. Az így lefogott áldozat 
képtelen harcolni vagy védekezni. Minden erejét az 
ellenszegülésre kell összpontosítania. Körönként kell 
erőpróbát dobnia, ellen bír-e állni a kígyó 
szorításának. Ha sikertelen, abban a körben elveszít 
K10 Fp-t, siker esetén nem sebződik. A folyamatos, 
megterhelő erőfeszítés miatt minden harmadik 
körben -1 módosító jár erőpróbájához. 
Természetesen a vértezetek felfognak valamennyit a 
szorításból, ezért a karakter páncélja SFÉ-jének 3 
feletti részét pozitív módosítóként használhatja az 
erőpróbánál, azaz a mellvért (SFÉ 4) +1-et ad, stb. A 
kígyó addig szorítja áldozatát, míg abban élet van, 
vagy míg komoly sebet nem kap (Ép sebzés). A 
szorongatott helyzetben lévő karakter nem képes 
semmiféle tevékenységre, sem harcra, sem 
varázslásra, sem pszi használatára. A kígyó a harc 
helyhez kötve módosítói szerint küzd a többi 
ellenféllel.  

Prémje a déli országokban, elsősorban 
Shadonban és a nomádok közt ritka, értékes 
szőrmének számít, ezért gyakran vadásszák. 

 
 
 

Zabáló 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 100 (SZ) 
Támadás/kör: 2 
Kezdeményező érték: 36 
Támadó érték: 150 
Védő Érték: 110 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 2K6 
Életerő pontok: 18 
Fájdalomtűrés pontok: 76 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 20 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: állati 
Max. Tp: 346 

A zabálók távoli hegyek rettenetes hírű 
szörnyetegei. Különös teremtmények, az 
életrajz tudományának bölcsei eleddig nem 
tudtak megegyezni, milyen fajhoz, családhoz 
sorolják is. A babonák szerint a Kosfejű maga 
küldte a zabálókat a világra, hogy falják fel az 
egész emberiséget. Sok tekintetben a hüllőkre 
hasonlítanak, szemük sárgás és rezzenéstelen, 
görnyedt testüket olajzöld és barna pikkelyek 
borítják. Magasságuk elérné a két-két és fél 
métert is, ha kiegyenesedve járnának, így 
azonban csak embermagasak. Felépítésükben 
torz karikatúrái az embernek. Két rendkívül 
izmos, három karomban végződő lábon járnak, 
melyekkel meglepően nagy ugrásokra képesek. 
Törzsük tömzsi és hajlott, mellső végtagjaik - 
kezeik – teljesen elsorvadtak, visszafejlődtek. 
Fejük azonban hatalmas, jó négyszer-ötször 
akkora, mint egy emberé. Ennek a fejnek 
tekintélyes részét a nagyméretű, számtalan 
tűhegyes foggal teli száj foglalja el. A fogak 
elrendezése a cápákéra emlékeztet: több sorban 
helyezkednek el egymás mögött, és ha az elő 
kihull, szinte azonnal helyére nő a mögötte 
lévő.  

A zabálók, mint nevük is jelzi, mindent 
felzabálnak, legyen az élő vagy élettelen. Az 
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emészthető táplálékot gyomruk kivonja, a 
többi, pedig egyszerűen távozik 
szervezetükből. Szükségük is van a nagy 
mennyiségű tápanyagra, mivel 
testhőmérsékletük jóval magasabb az 
állatvilágban megszokottnál: jócskán száz 
fok fölött van, és ezt a pokoli meleget ki is 
sugározzák környezetükbe. Ez elemi hő 
aurának felel meg, aminek a sebzése 10 Fp. 
Az ilyen aktív belő égéshez viszont naponta 
testsúlyuk másfél-kétszeresét kell 
felzabálniuk. Ezért mondják, hogy egy 
zabáló egymaga rosszabb, mint egy 
sáskajárás.  

Ha harcra kerül a sor, erős 
harapásaival támad, de olyan elsöprő erővel 
és gyorsasággal, hogy igen nehéz kitérni 
előle. Izmos lábain ide-oda szökken harc 
közben, ettől valamivel nehezebb eltalálni, 

ezenkívül azonban nem fordít figyelmet a 
védekezésre; elvakultan támad, körönként kétszer. 
Minden támadásánál érvényesül a hőaura, attól 
függetlenül, hogy a támadás sikerrel járt-e vagy sem.  

Ellenfelének nehéz dolga van, mivel nyálkás, 
olajzöld pikkelyei meglehetősen kemények, 
olyannyira, hogy 3-as SFÉ-t biztosítanak számára. 

 
 
 
 
 
 

1995.08.  
Szerző: Kovi és Kuvik 

Forrás: Rúna magazin II.évf./3.szám 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 

 
 
 
 
 
 

 
  


	Sanquora
	Nystan
	Ash-siaf
	Tonor
	Fehérkígyó
	Zabáló

