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Írta Marc Gascoigne 

 
1982-ben napvilágot látott az első Kaland Játék 

Kockázat lapozgatós könyv a Tűzhegy varázslója. 
Steve Jackson és Ian Livingstone kaland könyve 
egyszerre volt formabontó a játékok világában és 
egyedi. A játékosok olvasás közben maguk 
irányíthatják a kalandot. A könyv egyenesen 
feljutott a bestseller listára. Azóta rengeteg Kaland 
Játék Kockázat könyv jelent meg, mindegyik 
pillanatok alatt vált bestselleré. Mi ennek a 
sikernek a titka? Egyesek az állítják, hogy az 
ügyesen felépített kalandok menete, a fondorlatos 
csapdák, amibe az óvatlan utazó belesétálhat. A 
játékos szabadon mozoghat a fantázia világban, 
bejárhat veszélyes vidékeket, földeket, kincseket 
gyűjthet, és hírnevet szerezhet. De a legtöbb 
kalandozó a szörnyekkel való csata miatt kedveli. 
Azok  miatt  a  lények  miatt,  akik  a  legmélyebb,  
legsötétebb, labirintusokban leselkednek a 
sötétben. Talán ez tette a Kaland Játék Kockázat 
könyveket egy világméretű jelenséggé! Egyenesen 
a  Veremből  telis  tele  van  undorító  lénnyel  –  több  
közülük ismerős lehet, de vannak újak is. Pontosan 
megrajzolt illusztrációkkal, teljes statisztikával, 
leírásokkal, amik bemutatják az élőhelyek, a 
viselkedéseket és minden egyebet. Ez a könyv 
nélkülözhetetlen útmutató a Kaland Játék Kockázat 
Szerepjáték rendszeréhez. 

Steve Jackson és Ian Livingstone a társ alapítója 
a nagysikerű Games Workshop cégnek 
megalkották a Kaland Játék Kockázat 
könyvsorozatot, és játékot. Marc Gascoigne egy 
tapasztalt kalandor, aki számos könyvet írt a 
Games Workshop-nak. 
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BEVEZETŐ 

 
A Fighting Fantasy rajongók állandóan újabb és újabb vérfagyasztó 
szörnyötletekkel bombáznak minket. Sokan kérik tőlünk, hogy 
mondjuk  többet  azokról  a  lényekről,  melyeket  egyszer  már  
felvonultattunk a játékkönyvekben. Merrefelé élnek a Titánon? Kikkel 
vannak  jóban,  kik  az  ellenségeik?  Mindegyikük  emberi  húst  
fogyaszt?  Melyek a legfélelmetesebbek? 
 
Úgy  döntöttünk,  hogy  egyetlen  mód  van  e  kérdések  logikus  és  
összefüggő megválaszolására - a játékkönyvekben szereplő 
valamennyi szörnyet kiválasztottuk és Frankensteint megszégyenítő 
módon jóval alaposabban ízekre szedtük őket. A szűrés végeztével 
kapott eredménylista meglepően hosszúra sikerült: Jóval több, mint 
200 gonosz teremtményt találtunk ki, melyekkel alaposan meg lehet 
rémiszteni a játékosokat.  
 
 
 
 

 
Halál seregünk/hadunk toborzását követően, arra gondoltunk, hogy 
legalább annyit megérdemel ez a sok lény, hogy tudomást szerezzen 
róluk a világ, így végül összeállítottunk egy szörnykönyvet, melyet 
figyelmeztetésül szánunk minden kalandornak, aki talán másképp 
gondolkodik, és nem azt hiszi, hogy pusztán orkok, sárkányok, 
ghoulok és  zombik  járják  a  vidékeket.  Ezen oldalakon egyre  több és  
több borzalmas mutáns lény leselkedik ránk, gyanútlanokra, a 
vérvadaktól, halálkísértetektől kezdve az alakváltón, gyíkembereken 
át egészen a gendzsikig, csak hogy néhányat említsünk.  
 
Szeretnénk megköszönni Marc Gascoigne kiváló szerkesztői 
munkáját, mely segített a könyv összeállításában. Kreatív munkája 
révén sikerült továbbfejleszteni eredeti szörnyeink közül néhányat, és 
ezzel lehetővé vált, hogy szörnyeinket a megfelelő módon beillesszük 
a Fighting Fantasy világába. Végre készek feltörni hátborzongató 
glóriáik mögül a Pokolból. 
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VESZÉLYEK FÖLDJE (ALLANSIÁRÓL ÉS KAKHABADRÓL)  
 
Vad, zord idők járnak. Titán nagy része lakatlan, melyeket csak 
a kalandra éhes, bátor harcosok derítették fel eddig. Egykor 
hatalmas civilizációk voltak ezen a vidéken, utak és városok 
hálózták be a tájat. Nagyhatalmú varázslók uralkodtak a 
népen, de a Varázslók pusztító Háborúja véget vetett a 
rendnek, és e világ nagy részét a Káosz seregei leigázták. 
Mostanság a háborút átvészelő emberek szétszóródva 
mindenütt megtalálhatóak: romos tornyokban, 
várbörtönökben, falvakban és kisvárosokban, sőt egész 
városok maradtak lakatlanul, melyek vérengző 
szörnyetegeknek adtak otthont. 
 
Még mindig léteznek varázslók, azonban varázslótudományuk 
az évszázadok során jelentősen veszített értékéből, és azt is 
elfelejtették, amit elődeik tudtak. Tudatlanságuk miatt 
varázslattudományuk egyre veszélyesebbé vált, mivel nem 
volt semmiféle ismeretük e félelmetes dolgok ijesztő 
természetéről, melyet a világra szabadítottak. Ennek 
eredményeként, a legtöbb varázsló és szellemidéző igencsak 
félt.  
 
A világ eme szétszórt szegleteiben civilizációkhoz hasonlatos, 
elszigetelt embercsoportok kezdtek újra felbukkanni. E 
szórványtelepüléseket óriási kietlen pusztaságok választották 
el egymástól, mely mindenféle barbár és veszélyes (emberi és 
nem emberi) lény menedékhelyéül szolgált. Új hősök 
kerekedtek fel, akik hajlandóak voltak életük kockáztatására 
némi hírnév és vagyon reményében. Valamennyi földrész 
közül a legismertebb Allansia, a rónák és dombok zord vidéke, 
mely a zenészek dalai által megénekelt veszélyeiről vált 
hírhedtté. 

 
Allansia kettébomlott, minden oldalról barátságtalan vidékek 
övezték. Északon a Jégujj Hegység fagyos csúcsai, délen a 
Koponyák Sivatagának izzó pusztái határolják. A szél fújta 
Szélpusztát  kelet  felé  elhagyva  a  Nagy  Síkság  felé  jutunk,  
melynek látszólag végtelen rónáit barbár törzsek lakják és 
ősmaradványok szóródtak szét errefelé. Nyugaton húzódik a 
örökké vihar sújtotta nagy óceán, és óriási víz alatti szörnyek 
ólálkodnak ott, melyek képesek hajókat elsüllyeszteni, és 
matrózokat azonnal hullámsírba küldeni. Gályák járkálnak 
Feketehomok  kikötőből  oda-vissza  a  part  mentén,  de  csak  a  
legelszántabbak és legvakmerőbbek merészkednek ki a 
Nyugati Óceánra.  
 
Azok közül, akik megkísérelték az óceánon való átkelést, csak 
kevesen élték túl az utat és még kevesebben a visszautat. Azok, 
akik visszatértek, kétségbeesetten hozták a híreket, miszerint 
Káosz uralkodik az óceánon túli Kakhabadban is. A tartomány 
belseje felé haladva, a kalandorok rájöttek, hogy képtelenek 
lesznek felderíteni az egész kontinenst: mivel az északi utat a 
Zanzunu  Csúcsok  torlaszolják  el,  a  déli  út  pedig  a  csalóka  
Jabaji Folyóhoz vezet, nyugaton pedig a Felhősipkás Hegyek 
akadályozzák a továbbjutást.  
 
Ha valaha is arra adnád a fejed, hogy meglátogatod Allansiát 
vagy Kakhabadot, gyorsan megértenéd, hogy az ottaniak 
közül miért oly kevesen érték el harmincadik életévüket... 
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ALLANSIAI ÉS ALLANSIÁN KÍVÜLI TEREMTMÉNYEK  
 
 
A következő oldalakon néhány rémséges szörnyeteg, 
humanoid és állat részletes leírását találod, melyekkel Allansia 
zord vidékein (illetve azon túl) találkozhatsz. Felhasználhatod 
őket  saját  egy  játékosos  kalandjaid  megtervezéséhez,  vagy  a  
Fighting Fantasy - Bevezető a szerepjátékok világába című 
könyv játékosai is összefuthatnak velük a Kalandmesterük 
által kiötlött új kalandokban. Reméljük, kardjaid élesek 
maradnak, és ÉLETERŐD is stagnál majd... 
 
Minden egyes bejegyzés két részből áll, - az egyik rész listázza 
a lény adatait a könnyebb eligazodás végett, míg a másik rész 
egy hosszabb leírás a lényről és annak különleges 
sajátosságairól. A lista minden teremtményről a következő 
részleteket írja le: 
 
 
1. ÜGYESSÉG és ÉLETERŐ. Ezek átlagértékek, minthogy nem 
mindegyik azonos fajba tartozó lény pontosan egyforma. A 
teremtmények egy nagyobb csoportjában lesz néhány értékbeli 
eltérés. Például egy 4 tagú goblin csapatból kettőnek lehet 
jellemzően  5  ÜGYESSÉG  és  5  ÉLETERŐ pontja,  egy  lehet  a  
csapat vezetője 6 ÜGYESSÉG és 6 ÉLETERŐ ponttal, az utolsó 
lehet  egy  kicsivel  gyengébb  4-es  ÜGYESSÉGGEL  és  3-as  
ÉLETERŐ-vel. Ezen pontokat csak 1-2 ponttal variáljuk. 
 
 
2. TÁMADÁSOK SZÁMA. Az egyedüli játékosok figyelmen 
kívül  hagyhatják  ezt  a  pontszámot,  mivel  ezt  csak  a  több  
játékosos kalandokban használják. A legtöbb esetben nincs 
semmilyen információ a Támadások számát illetően, ami így 
annyit jelent, hogy a teremtmény pusztán egyfelé támadhat. 
Máskülönben, az adott szám megmutatja azon ellenségek 
(játékosok) maximális létszámát, melyekre a teremtmény 
rátámadhat egy adott Fordulóban. Ha a teremtménynek több 
támadása is van, mint ahányan a játékosok vannak, ez esetben 
nem kap extra támadásokat. (Gondolom, ezt úgy kell érteni, 
hogy még ugyanabban a fordulóban még egyszer nem 
próbálhat  megsebezni)  Minden  egyes  Támadást  a  
teremtménynek dobott egyéni Támadóerőből lehet 
származtatni, hacsak nincs erre másféle utalás a lény 
leírásánál. 
 
 
3. ÉLŐHELY. Ez azt a főterületet mutatja, ahol a 
teremtménnyel találkozni lehet. Ahol több mint egyféle élőhely 
is fel van tűntetve, az első hely az, ahol a lény leggyakrabban 
előfordul,  a  második  olyan hely,  ahol  kevésbé  gyakran fordul  
elő és  így  tovább.  Például  az  Óriás  sasok  leginkább  a  
hegyvidékeken élnek, de néha össze lehet velük futni a 
dimbes-dombos, kietlen tájakon is.  
 
A kifejezések talán magától értetődőek, de az alábbiak 
segíthetnek a kalandmesternek a szörnyek kalandba 
illesztésénél. A városokba beletartoznak a falvak és egyéb 
települések is. A romok a földfelszín felett találhatók, és ide 
tartozhatnak a tornyok, kastélyok, házak és stb. Viszont a föld 
alatt húzódó várbörtönök nem tartoznak bele a természetes 
barlangok  egységébe.  A  síkságok  széles,  általában  füves  
területek,  olyanok,  mint  pl.  a  Pogány  Síkság.  A  
vadon/pusztaság óriási kihalt, sziklás vagy sivár területeket 
jelent, olyat, mint pl. a Szélpuszta vagy a Koponyák 
Sivatagának peremvidéke. A Démoni vagy Mágikus sík egy 
természetfölötti "élőhelyre" utal, mely egy másik dimenzióban 

van. A teremtmények leírásánál találhatunk további 
magyarázatot is ezekre helyekre vonatkozóan. 
 
 
4. TALÁLKOZÓK SZÁMA Ezek a számok megmutatják, 
hogy 1-2 illetve 3 kalandor esetén hány teremtménnyel fognak 
összefutni a játékosok. Ha több játékos van, kalandmesterük 
nyugodtan megteheti, hogy duplázza vagy triplázza a 
szörnyek számát. Néhány lény kizárólag egyedül él, ezért csak 
egymagában találkozhatunk vele: az adott teremtmény 
leírásánál további információkat kaphatunk ezen esetekre.  
A számok kidobása nagyon egyszerű: 1-6 egy kockával való 
dobást jelent és hogy ennyi teremtménnyel találkoztok, 2-12 2 
kockával való dobást, 3-18 három kockával való dobást jelent 
stb.  1-3  azt  jelenti,  hogy  1  kockával  dobj,  de  felezd  az  
eredményt és kerekítsd felfelé. 1-2 pedig azt jelenti, hogy 1 
kockával dobj, és ha a kockadobás páratlan, akkor az 
eredmény: 1, ha páros, akkor az eredmény: 2. Van még egy pár 
más szám is, melyeket az adott szörny leírásnál magyarázunk 
el.  
A találkozások száma nagyban függ, a kalandozó csapat 
létszámától. A Mesélő kedve szerint változtathatja az ellenfelek 
TALÁLKOZÁSI SZÁMÁT, ha az írt értéket kevesli, illetve 
sokallja. 
 
 
5. TÍPUS. Ez a szörny természetének egy hozzávetőleges 
meghatározása, és arra is jó, hogy Kincset lehessen generálni 
hozzá. 
 
 
6. REAKCIÓ. Amikor  a  kalandorok  először  találkoznak  egy  
teremtménnyel, az reagálni fog valahogyan. Ha ez Barátságos, 
akkor  szívélyesen  üdvözli  a  játékosokat,  és  nem  mutat  
semmiféle rosszindulatot. Talán még az élelmét is megosztja 
velük vagy hasznos információval szolgál a játékosoknak. Ha 
ez Semleges, akkor a lény ugyan nem bízik bennük, de nem 
mutat nyílt rosszindulatot. Valószínűleg reagál majd, ha 
megtámadják, de elég barátságos is lehet, ha óvatosan bánnak 
vele. Ha Barátságtalan, ez azt mutatja, hogy nyilván nem 
tetszik  neki  a  játékosokkal  való  találkozás,  de  nem  kezd  
azonnal támadni. Talán várni fog, és összefoglalja magában az 
adott helyzetet, mielőtt eldönti, mitévő legyen. Ha Ellenséges, 
ez gyakran azt jelenti, hogy a lény éhes! A teremtmény azonnal 
támadni  fog.  Észre  fogod  venni,  hogy  jó  pár  lénynél  2  vagy  
több REAKCIÓ egymás után is  fel  van tűntetve.  Ez  esetben a  
teremtmény bármelyik módon reagálhat, attól függően, hogy a 
kalandorok mit tesznek. 
 
 
7. INTELLIGENCIA. Ez a rész azt mutatja, hogy a teremtmény 
milyen  okos.  Négyféle  tulajdonságuk  lehet:  Magas,  Átlagos,  
Alacsony, Nincs. A humanoidok általában a Magas 
kategóriába tartoznak (az emberek ebben a kategóriában 
valahol középen helyezkednek el). A legtöbb szörny és néhány 
állat Átlagos, a többi Alacsony intelligenciájú. Általában 
elmondható, hogy a növények egyáltalán nem rendelkeznek 
intelligenciával. Az okos lények nyilván ravaszabb módszerrel 
támadnak, és talán varázslatokat is tudnak, vagy különleges 
fegyvereik lehetnek, melyeket képesek használni. A butább 
teremtmények valószínűleg felelőtlenül belevetik magukat a 
küzdelembe!  
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8. FEGYVER. Minden élőlény rendelkezik valamiféle 
természetes fegyverrel, legyenek azok karmok, fogak, szarv 
stb. Ez méretéből, és a lény erejéből adódóan sérüléseket okoz. 
Ennek  három fokozata van: kicsi, közepes és nagy. Az olyan 
teremtmények, akik humanoid alkatúak, és képesek fegyvert 
forgatni, azoknak a sebzése a fegyvertől függ. Ezek értékeit az 
alap szabálykönyvben lehet megtalálni. 
 
Meghatározás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Könnyű 2 2 3 3 3 3 4 
Közepes 2 3 3 3 4 4 5 
Nehéz 3 3 4 4 5 6 7 
 
 
9. PÁNCÉL. 
Ez  az  érték  mutatja,  hogy  a  teremtmény  milyen  védekezéssel  
van felszerelve a támadások ellen. Ez lehet a természetéből 
adódó,  kérges  bőr,  vagy  mesterséges,  mint  pajzs,  vagy  
páncélzat. Ez fel van tüntetve az adott részen, és az alap 
szabálykönyvben megállapított értékeket kell alkalmazni. A 
szörnyek védekezését három csoportra lehet osztani: könnyű, 
közepes; és nehéz. Az értékeik az alábbi táblázatban 
találhatóak 
 
Meghatározás 1 2 3 4 5 6 7+ 
Könnyű 0 0 0 1 1 1 2 
Közepes 0 0 1 1 2 2 3 
Nehéz 0 1 2 2 3 3 4 
 
 
10. SEBZÉSMÓDOSÍTÓ.  
Bizonyos teremtmények olyan nagy erővel bírnak, hogy 
képesek jóval nagyobb sérüléseket okozni. Ez a rész mutatja, 
hogy a sebzésdobáshoz mennyit kell hozzáadni. Bizonyos 
óriási méretű lények esetén a sebzés értékét meg kell szorozni 
egy másik számmal. Kicsi, apró teremtmények esetén viszont 
nem pozitív értéket kapnak, hanem negatívat. Így előfordulhat 
az is, hogy sikeresen eltalálja az ellenfelét a kis lény, de olyan 
gyenge, hogy nem képes kárt okozni az ellenfelében. 
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AAKOR 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 11 
ÉLŐHELY: Vadon 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-7 (D6 + 1) 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Az AAKOROK eredetileg talán közönséges Farkasok voltak, 
később azonban szárnyakra és a meleg vér iránti erős 
vágyakozásra tettek szert. Azonban valószínűbb az elmélet, 
miszerint egy évszázadokkal ezelőtt élt varázsló mágikus 
kísérletének maradványai.  
 

 
 

 
Különös teremtmények. Kisebbek a Farkasoknál, fizikai 
felépítésükben azonban nagyon hasonlítanak rájuk, ha 
leszámítjuk két hatalmas tollas szárnyukat, melyek a vállukból 
nőnek ki. Jól repülnek, lompos farkukkal irányítják magukat, 
éles szemeik pedig kiválóan alkalmasak élelem utáni kutatásra. 
Kitárt szárnyakkal suhanva az éjszakai égen át, falkában 
vadásznak, és a holdra vonyítanak. Általában őzön vagy 
vadkanon élnek, étrendjük azonban nem korlátozódik 
négylábúakra. Veszedelmes ellenfelek, mivel kimeresztett 
karmokkal csapnak le az óvatlan utazókra, hogy következő 
lakomájuknak ragadják el. Mindegyikük saját prédát választ, 
majd mikor a közelébe érnek, nagyot harapnak belé. Mikor 
végeznek áldozatukkal, előbb fellefetyelik a még meleg vért, és 
csak ezután szaggatják szét, és falják fel a maradékot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGYPUSZTÍTÓ 
 
ÜGYESSÉG: 10 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Föld alatti járatok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Ezeket a lényeket sok ember csak a legendákból ismeri, 
rémtörténetekből, rémmesékből, amit este meséltek nekik 
lefekvés előtt a szüleik, nagyszüleik. Ronda külsejű 
visszataszító lények az AGYPUSZTÍTÓK. Mélyen a föld alatt 
élnek, olyan mélyen, ahova még a törpék sem igen mernek 
lemerészkedni. Ritkán fordul elő, hogy egy AGYPUSZTÍTÓ a 
felszín közelébe, vagy akár a felszínre merészkedik.  
 

 
 

Testük teljesen emberi, kivétel ez alól a hatalmas csápokkal 
rendelkező polip fejük, mely folyamatosan fényesen csillog a 
váladék miatt. Színük a lila és a zöld között mozog, ez 
állandóan változik. Nyugalmi állapotban a csápok csak lógnak, 
és élettelenek tűnnek, de képesek villám gyorsan rátekeredni 
bármire. Ezekkel a csápokkal a lény kiszívja áldozata agyát. 
Mindig hosszú köpenyt viselnek, mintha ezzel is sugallni 
akarnák  a  félelmetes  mivoltukat.  Szemükben  folyamatosan  a  
gyűlölet lángja ég, amit minden élőlény iránt éreznek. 
Szemük a leghatásosabb fegyverük, aki belenéz, azt azonnal 
képesek hipnotizálni. Két sikeres SZERENCSE dobással ellen 
lehet állni a tekintetének. 
Ha nem sikerül a próba, akkor magához vonzza áldozatát, 
körbefogja a fejét a csápjaival, és elkezdi kiszívni a szellemi 
energiát. Az áldozat veszít 1 ÜGYESSÉG, és 1 kockadobásnyi 
ÉLETERŐ pontot. Kiszabadulni a fogságból csak akkor lehet, 
ha  dob  az  áldozat  két  SZERENCSE  próbát,  és  mind  a  kettő 
sikeres. Ellenkező esetben minden körben elszenvedi a fent 
leírt sérüléseket, míg meg nem hal. 
Harcba  ritkán  keveredik,  mert  igen  gyávák.  Ha  mégis  harcol,  
és  vesztésre  áll,  biztos,  hogy  el  fog  gyáván  menekülni.  A  
Bátorság amulettje ugyan megvédhet a teremtmény hipnotikus 
tekintetétől, ám kemény küzdelem vár az áldozatra. 
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ÁJTATOS MANÓEMBER 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Város, Erdő; Síkság 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Az  úgynevezett  ÁJTATOS  MANÓEMBER  Észak  Bakland  és  
környékén honos. Ez a vézna figura egy furcsa módját 
választotta az ellenfelei becserkészésének. Mikor észleli, hogy 
valaki közeledik, akkor szoborrá merevedik. Ilyenkor, mint 
egy életnagyságú szobor mereven áll.  Hosszú és erős karjai és 
lábai vannak. A kezeit összekulcsolja a mellkasán, mintha 
imádkozna.  A kezében mindig  valamilyen kis  fegyvert  rejt  el.  
Az óvatlan áldozatban nem igazán merül fel, hogy bármiféle 
veszély fenyegetné, de amint hátat fordít vagy félrenéz, a 
teremtmény  azonnal  támadásba  lendül.  A  vézna  lénynek  
egyetlen esélye van, úgy kell megsebesítenie ellenfelét, hogy az 
már  ne  legyen  képes  visszatámadni.  Gyanakvó  és  tapasztalt  
kalandozók, ha figyelmesen végigmérik, könnyedén 
kiszúrhatják a csalást. A kezei mindig egy kicsit mozognak, a 
benne rejlő fegyver szorítása miatt. 
Kint  a  vadonban  kis  közösségekben  élnek.  Vadásznak  és  
gyűjtögetnek.  Igen  ostobák,  mert  ha  valaki  megtalálja  a  
falujukat, akkor csak szoborrá dermedt ÁJTATOS 
MANÓEMBEREKET fognak találni. Szeretik a csillogó villogó 
dolgokat, amiért legtöbbször meg is ölik áldozataikat. 
Kharé városának egyik legveszélyesebb lakójának tartják. 
Képes egy goblint könnyedén felemelni, és leharapni a fejét.  
 
 
 
 
 
 

ALAKVÁLTÓ 
 
ÜGYESSÉG: 10 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Erdő; Síkság; Dombok; Vadon 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid / Szörny 
REAKCIÓ: Semleges - Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Vannak olyan ragadozók, amik az idő folyamán kifejlesztették 
a számukra a legtökéletesebb álcát, ezáltal képesek elrejtőzni, 
és lesből támadni az áldozataikra. 
Az ALAKVÁLTÓ a legtökéletesebb álcát használja mindközül. 
Áldozata előtt mindig valamilyen elesett gyenge lény alakját 
veszi fel, majd az adott pillanatban átalakul valami fenevaddá. 
Egyesek úgy tartják, hogy az ALAKVÁLTÓ képessége félig 
fizikai,  és  félig  illúzió  varázslat.  A  durvább  formákat  a  teste  
veszi át, a finomabb pontokat az illúzióvarázs segíti 
tökéletesíteni. Képes a méretét is változtatni, ha akarja, lehet 
goblin vagy egy idősödő vén öregember. Bármire képes, hogy 
áldozatát becserkéssze. Éhsége gyengíti a koncentrációjában, 
minél éhesebb, annál nehezebben tartja fent alakját. Valódi 
alakja hüllőszerű, zöldes és tüskés a bőre. Hosszú farka, 
gyíkszerű feje, és villás nyelve van, amit mindig öltöget, mint a 
kígyók. Fogai élesek és a harapása veszélyes. Étkezés után 
általában elsőként az áldozat ruháit lopja el, mert az 
átváltozásokkor azok szétszakadnak, mikor egy-egy nagyobb 
formájú lény alakját veszi fel. 
 

 
 
Nyüzsgő városokban szinte egyáltalán nem bukkannak fel, bár 
Zengisben tudnak néhány áldozatról, akik feltehetően egy 
ALAKVÁLTÓ áldozatai lettek. Bizonyos mágikus gyűrűk 
segítségünkre lehetnek az efféle illúzió álcákon átlátni, ám az 
ilyen varázsszerek meglehetősen ritkák, ugyanakkor értékesek 
is. 
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ALIGÁTORHAL 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 2 
ÉLŐHELY: Folyók; Tavak 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Hal 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 

 
Az  ALIGÁTORHAL  (vagy  ahogyan  Dél  Allansia  egyes  
vidékein nevezik: RABLÓHAL) egy ritka és veszélyes halfajta. 
Kicsit  nagyobb,  mint  egy jól  megtermett  férfi  keze.  Erős  nagy 
állkapoccsal rendelkezik, ami telis tele van pengeéles fogakkal. 
A zsákmányukat  már  messziről  képesek kiszúrni.  A harapása  
sokkal veszélyesebb, mint egy Piranha támadása. Nem csak 
sebet okoz, hanem egyfajta idegmérget is bejuttat a szervezetbe 
a  fogaival.  Egyetlen  egy  harapása  3  ÉLETERŐ pontot,  és  1  
ÜGYESSÉG pontnyi sérülést okoz. Ha a zsákmány meghal, 
nem  küzd  tovább,  percek  alatt  lecsupaszítják,  és  már  csak  a  
csontok maradnak meg belőle. 
Egyes boszorkányok varázskomponensként használják, illetve 
ízletes fogást készítenek belőlük, de emberi fogyasztása nem 
ajánlott.  
 

ÁLOMFŰ 
 
ÜGYESSÉG: 0 (választható) 
ÉLETERŐ: 2 
ÉLŐHELY: Hegyek; Síkság 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1  
TÍPUS: Növény 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Nincsen 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 

Vannak a Titán földjén olyan növények, melyek külsőre 
semmiféle veszélyt nem jelentenek, ám számos lénynek 
okozták már  a  vesztét!  Az ÁLOMFŰ nem húsevő növény,  de  

ennek ellenére igen veszélyes. A virágainak a színe tűzpiros, és 
leginkább hegytetőkön burjánzik el. (Innen kapta a nevét a 
Tűzhegy). Az illat, amit kibocsájt édeskés, és nagyon kellemes; 
mindig kis pollenfelhő lebeg körülötte. Aki megérzi az illatot, 
az azonnal úgy érzi, hogy elfáradt és le kell ülnie a virágok 
közé.  Aztán  úgy  érzi,  hogy  a  szemei  leragadnak,  és  azonnal  
mély álomba merül. Ezután több órán át alszanak az 
áldozatok. A tapasztalt ragadozók a közelben leselkednek, és 
ha valaki áldozatul esik a növénynek, ők azonnal lecsapnak rá.  
Csupán gyorsnak kell lenniük, mert egyébként ők is 
elalszanak. Elég rémisztő lehet felébredni oroszlánokkal vagy 
orkokkal körülvéve, ahogy ők is mélyen alszanak körülöttünk. 
 

BADDU-BOGÁR 
 
ÜGYESSÉG: 7 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Vadon (főként Bakland vidéke); 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Bogár 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Ez a bogárfajta a föld alatt él; hosszuk elérheti akár négy 
métert  is.  Hatalmas  csáprágóival  hírtelen  tud  előtörni  a  föld  
alól, mikor rátámad az áldozatára. Mindenevő, és mindenkit 
megtámad, aki a területére téved. 
A  csáprágóival,  ha  támad,  akkor  sikeres  találat  esetén  dobni  
kell egy kockával! 1-4-ig megragadja az áldozatot, és a 
szorításával plusz 2 ÉLETERŐ pontot képes sebezni az 
alapsebzésen felül. Kiszabadulni csak sikeres támadással lehet, 
amit  a  bogár  ellen  kell  megnyerni.  Sikertelen  kísérlet  esetén  
körönként a szorítástól automatikusan sérülni fog 2 ÉLETERŐ 
pontot az áldozat. Másik veszélyes fegyvere a savas nyála, 
mellyel súlyos sebeket okozhat áldozatának. Ha sikerül 
elvakítani a bogarat, úgy lehetőségünk lesz elmenekülni előle.  
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BANSHEE 
 
ÜGYESSÉG: 12 
ÉLETERŐ: 12 
ÉLŐHELY: Barlangok; Elhagyott épületek 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Élőholt 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
A BANSHEE (vagy, ahogy az Óvilág északi királyságaiban 
hívják: Cailleach) egy élőholt teremtmény, amely 
barlangokban és elhagyatott épületekben rejtőzködve él. 
Folyamatosan nappal és éjszaka is állandóan jajgat és sikongat. 
Állítólag valamiféle szörnyű bűnt követett el, emiatt kell ebben 
a testben szenvednie. Nem adatott meg neki az alvás, és ez az 
oka a folyamatosan jajgatásának.  
Külsőre úgy néz ki, mint egy öreg férfi, vagy nő. Hosszú hajuk, 
vörös, bánatos szemük van. A szájukban csak egy fog 
található, az is középen a felső állkapcsán. Ha támad, akkor 
egy velőtrázó sikollyal ugrik elő rejtekhelyéről. Aki hallja, az 
félelemtől lebénul egy harci körre. SZERENCSE próbával lehet 
ellene védekezni. Ekkor a lény automatikusan eltalálja, és 2 
ÉLETERŐ pontot sebez rajta.  
Vannak  olyan  tudósok,  akik  a  halál  eljövendő hírnökének  
tartják.  
 

BARLANGI EMBER/BARLANGI NŐ 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Hegyek, Barlangok, Dombok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Bunkósbot 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 

A BARLANGI EMBER egy primitív teremtmény. Főképpen a 
hegyekben, vagy barlangokban él; a lakhelye lehet természetes 
eredetű, vagy ő saját maga vájja ki. Valamikor egész kis 
falvakat hoznak létre a hegyek oldalában. Öltözékük általában 
állati prémből, bőrből áll. Fegyvereik is primitívek: bunkósbot, 
kőbalta, kőlándzsa; ezeket jól tudja használni. Ha a lándzsával, 
célba  vesz  valakit,  és  sikeres  TÁMADÁST  dob,  akkor  1  
kockadobásnyi ÉLETERŐ pont sérülést képes okozni. Kiválóan 
dobnak célba; hatos érték esetén az áldozat azonnal szörnyet 
hal. A BARLANGI EMBER nem képes a kifinomult beszédre; 
primitív nyelvükön értetik meg magukat egymással. Ez 
általában mutogatást, és morgást jelent. Nagyon agresszívek, 
mindenkit megtámadnak, legyen az barátságos vagy 
ellenséges lény. Úgy érzik, állandóan fenyegetve vannak, így 
nem ritkák a törzsön belőli viszályok sem. 
 
 

 
 
A  lakhelyük  elhanyagolt,  büdös  és  koszos,  mindenfele  
ételmaradék és rothadó szemét hever ott szanaszét. Ezek nem 
olyan dolgok, amik között egy kalandozó találhatna valami 
értékeset. 
 

BAZILISZKUSZ 
 
ÜGYESSÉG: 5 
ÉLETERŐ: 8 
ÉLŐHELY: Sivatag, Síkság 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Távolról ez a lény egy nagy gyíkra hasonlít, és akár két méter 
hosszúra is megnőhet. Felismerhető a foltos farkáról és 
madárszerű pofájáról. A tudatlan kalandozók már csak az 
utolsó pillanatban eszmélnek rá ennek a veszélyes lénynek 
közelségére. Fejét ide-oda kíváncsian billegeti, méregeti 
ellenfeleit. Nagy sárga szemeivel merően csak bámul. 
A lény képes a szemeivel ölni, így aki belenéz, az azonnal kővé 
válik. Sikeres SZERENCSEDOBÁSSAL el lehet kerülni a 
szemkontaktust, sikertelenség esetén azonnal kővé válik az 
áldozat. Becsukott szemmel viszont kicsi az esély a szörny 
ellen. A legjobb megoldás, ha tükröt tartunk a BAZILISZKUSZ 
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elé, és saját tekintetével szembesítjük. Erre jó bármiféle 
tükröződő tárgy is, akár egy tócsa, amiben megláthatja magát. 
Ha sikerül, akkor saját magát fogja kővé változtatni a lény. 
Kevesen tudják, de a BAZILISZKUSZNAK a lehelete is 
mérgező. Egy tűzfal varázslattal esetlegesen távol tarthatjuk 
magunktól, ám ez is csak ideiglenes védelmet nyújthat.  Egyike 
a legveszélyesebb sivatagi lényeknek!  
 

 
 

BHORKET 
 
 Kifejlett Fiatal 
ÜGYESSÉG:  8 5 Támadás: 2 
ÉLETERŐ:  11 4 
ÉLŐHELY: Erdők; Dzsungel 
TALÁLKOZÁSOK száma: 1-3 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Félénk  és  titokzatos  lények  a  BHORKETEK,  csak  ritkán  lehet  
velük összefutni. Allansia és Khul keleti felén lévő erdőiben és 
dzsungeljeiben élnek. Az állat másfél méter magas, zömök 
termetű, erős lábakkal, és karokkal rendelkezik. Dús szőrzete a 
feje tetején zöld, a testén barna színű. Hasonlítanak a 
majmokhoz, de testfelépítésük miatt inkább a medvékkel 
állnak közelebbi rokonságban. Erős izomzatuknak 
köszönhetően könnyedén mozognak a fák lombjai között. 
Hihetetlen sebességgel szökkennek ágról ágra, így akár 10 
métert is képesek ugrani. Vegetáriánusok, csakis kizárólag 
növényekkel táplálkoznak. Békés állatok. 
A fiatal egyedek négy év alatt fejlődnek ki teljesen, addig a 
szülők  vigyáznak  rájuk.  Biztosítják  a  területet,  és  őrködnek,  
hogy óvják a kicsinyeket a ragadozóktól, betolakodóktól. A 
kölyök  növekedése  évenként  1  ÜGYESSÉG  és  2  ÉLETERŐ 
pont. 

 
 

BOROTVAFOGÚ 
 
 Felnőtt Fiatal 
ÜGYESSÉG:  10 6 
ÉLETERŐ:  12 5 
ÉLŐHELY: Vulkánok közelében 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER:  Nagy Közepes 
PÁNCÉL:  Közepes Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ:  Nincs Nincs 
 
 A BOROTVAFOGÚ fészkét büdös kénmedencék közelébe 
vagy fortyogó sár mellé teszi le. Élőhelye megfelel egy 
tökéletesen gonosz lény élőhelyének. A kifejlett példányok 
több  mint  négy  méter  hosszúak,  és  nyálkás  testűek.  Bőrük  
kérges, végtagjaik zömökek. Hosszú nyakuk van, és a 
szájnyílásaikban borotvaéles fogak vannak. (Innen az 
elnevezésük  is!)  Bár  vakok,  de  kitűnő a  szaglásuk.  Gyűlölnek  
minden más fajt, sőt magát az életet is, ezért mindenkit 
megtámadnak, akik a területükre tévednek. Amikor egy 
Borotvafogú kikel a tojásából, azonnal táplálékra van szüksége. 
Szerencsére ez a faj meglehetősen ritka, csupán a Tűz sziget 
elhagyatott vulkánjai tövében él belőlük néhány példány. 
 

 



KALAND JÁTÉK KOCKÁZAT SZEREPJÁTÉK 
 

20 

BORZAS VADÁLLAT 
 
ÜGYESSÉG: 5 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Bárhol a világban 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA:  
 Vad 1-6 
 Házias 1 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Barátságos; Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A BORZAS VADÁLLAT a gyíkok családjába tartozik. Méretre 
olyan, mint egy közönséges kutya, játékosság tekintetében 
pedig, mint egy macska. Hasonlóképpen játszik, és szerez 
élelmet magának. Az utazó találkozhat velük a Fekete Homok 
Kikötőtől egészen Kharé városáig bárhol. Eredetileg a 
homokos síkságokon él. Sok helyütt háziasították már. 
Engedelmes jószág, ha gondozzák, és törődnek vele. Akár a 
nyílt utcán is sétáltathatja pórázon a gazdája, kinek szavára 
mindig hallgat. 
 

 
 
Furcsa kinézetű teremtmény. A testéből százával állnak ki a 
hegyes tüskék, ezért sok helyen őrző-védő állatként használják. 
Harcban  a  végsőkig  küzdenek,  ezért  a  gazdának  oda  kell  
figyelni rá, és ha szükséges, akkor vissza is kell hívnia, mielőtt 
végzetes lesz számára a harc kimenetele. 
 

BOSSZÚÁLLÓ SZELLEM 
 
ÜGYESSÉG: 9 
ÉLETERŐ: 0 (választható) 
ÉLŐHELY: Bárhol 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Élőholt 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: 1 Sebzés 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Az ősi népek meséiben már fellelhető a BOSSZÚÁLLÓ 
SZELLEM. Olyan ember, aki erőszakos halállal halt meg másik 
ember, vagy emberek kezei által.  A lelke a földi síkon maradt, 
keresve  a  megnyugvást,  ami  általában  a  gyilkosa  halála.  A  
szellem  egy  helyhez  kötött,  aki  ide  belép,  arra  azonnal  
rátámad. Széket, asztalt, és minden olyan tárgyat hozzávág, 
amit a keze ügyébe akad. 

 
 
A tárgyak rakéta módjára száguldanak a cél fele. Sikeres 
SZERENCSE próbával a sérülést felezni lehet, így 1 ÉLETERŐ 
pontot  sebez  csak.  Előfordulhat,  hogy fegyvert  ragad,  ekkor  a  
szellem ÜGYESSÉGÉVEL harcol. A küzdelem ellene 
haszontalan,  hisz  nem  lehet  sebet  ejteni  rajta.  A  legjobb  
azonnal elmenekülni a BOSSZÚÁLLÓ SZELLEM 
környezetéből, hacsak nem rendelkezel a szelleműzés 
tudományával vagy nincs veled Telak harcos papjainak 
egyike.  
 

BŰZÖS BORZ 
 
ÜGYESSÉG: 7 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Erdő; Dombok; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Mérete és vakmerősége teszi olyan félelmetessé és veszélyessé 
a  BŰZÖS  BORZOT.  Termete  majd  három  méter  magas,  ha  a  
hátsó lábára áll. Szőrzete fekete fehér színű, farka hosszú és 
bozontos. Barlangokban vagy nagy odvas fában él. Nappal 
barangolnak a területükön élelem után kutatva. Főként a 
hegyvidéket kedvelik, de Kakhabad területén sokfelé 
előfordulnak. A kedvenc étele a szarvas és a vaddisznó. 
Hatalmas  karmos  mancsaival  elég  akár  egy  csapás  is,  hogy  
leterítse áldozatát. Ha veszélyben érzi magát, akkor a hátat 
fordítva a farkát felemelve bűzös folyadékot fecskendez 
áldozatára. Ennek a szaga olyan erős és átható, hogy -2 
TÁMADÁST kap az  elkövetkező harcra  az,  akit  lespriccelt.  A 
szag nagyon maradandó, szinte nem lehet semmivel sem 
eltávolítani.  
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A rettenetes bűz ezen kívül áthatja az állat bundáját is, ezért az 
teljesen értéktelen prémvadászat szempontjából. 
Hajlékuk felismerhető az átható kellemetlen szagról, ezért ha 
teheted, kerüld az efféle barlangokat. Ha mégis harcolni 
kényszerülsz, készülj fel rá, hogy azt az orrod fogja bánni!  
 

CALACORM 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 8 
ÉLŐHELY: Hegyek, Vadon, Labirintusok, Síkságok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Fejsze 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
CALACORMOK nagyon sok mindenben hasonlítanak a 
gyíkemberekhez, sok esetben őket szolgálják. Két méter 
magasak  is  lehetnek,  testük  egy  hatalmas  nagy  farokban  
végződik,  amit  maguk  után  húznak.  Két  feje  van,  melyek  
folyamatosan egymással beszélgetnek. Egyáltalán nincsenek 
nagy igényeik. Társra nincsen szükségük, csak egy helyre ahol 
aludhatnak, és a mindennapi betevő falatra; leggyakrabban 
halott kígyót esznek. Ennek fejében a halálig hűséges tud lenni 
gazdájához. Ha emellé még valami szórakozás is jár, akkor 
meg főleg lojális. Élvezetüket lelik kisebb lények kínzásában. 
Értik a gyíkemberek beszédét, viszont nehézkesen 
kommunikálnak ezen a nyelven. Harcban bátor, erős és 
félelmetes harcos hírében állnak. Karddal vagy lándzsával 
szeretnek küzdeni. 

Egyetlen  egy  gyenge  pontjuk  van,  ez  pedig  a  kis  rágcsálók  
irtóznak az egerektől, patkányoktól. Ha meglátnak egyet, 
akkor futva menekülnek, és addig elő nem merészkednek, 
amíg a kis állat el nem tűnik. 
A  legenda  szerint  a  gyíkisten  CHA  fulladozni  kezdett,  mikor  
az egyik kisebb istent MANSE-t (egerek istenét) megpróbálta 
lenyelni, és ebbe bele is halt. Lehetséges, hogy ezért rettegnek 
úgy az egerektől a CALACORMOK. 
 
 

CÁPA 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Tengerek 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Hal 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés 
 

 
 
A CÁPÁKAT mindenhol meg lehet találni a déli féltekétől, a 
nyugatiig, élelmet keresve járják a vizeket. Bizonyított tény, 
hogy veszélyt jelentenek a vízben tartózkodók számára. 
Képesek akár egy mérföldről is megérezni a mozgást, és a 
vízbe  folyó  vér  illatát,  ezért  ilyenkor  számítani  lehet  rá,  hogy  
nemsokára hemzsegni fognak a ragadozók a környéken. 
Minden egyes sebzés után, amit ez a vízi fenevad okoz, dobni 
kell egy kockával! Ha az érték 6, akkor még egy CÁPA érkezik 
a vérszagra. A vízi harc miatt a szárazföldi lények -2 
TÁMADÁST kapnak a víz alatt. Ráadásként itt van a fulladás 
problémája is. Ha egy CÁPA lerántja áldozatát, akkor az csak a 
megadott  körig  képes  harcolni  vele,  utána  megfullad,  a  vízi  
ragadozó vígan lakmározik majd belőle. 
Becslések szerint a Beltenger vizében él a legtöbb CÁPA, mivel 
az ottani kikötővárosok folyton háborúznak egymással, és 
számos vízi ütközet zajlik arrafelé, ami ugye rengeteg 
áldozattal is jár. Mégis talán az egyik legveszélyesebb fajtája a 
Nyugati-óceán  vizeiben  élő ÓRIÁS  FEHÉR  CÁPA,  mely  az  
egyik legvérengzőbb vízi ragadozó.  
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CHAMPAQUE 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Erdők, Dombok, Hegyek.  
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Barátságos (lásd a szövegrészt...!) 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Könnyen felismerhető ez a lény hosszú zöld szőréről, amely 
arra szolgál, hogy álcázza magát a magas fák ágai között. A 
CHAMPAQUE vagy, ahogy néhány fejvadász törzs nevezi: 
Csompánz, egy veszélyes állat, ajánlott elkerülni a vele való 
összecsapást. Állatokhoz képest intelligens lény. Az arca olyan, 
mint  egy  morcos  öregemberé.  Izmos  testalkatú,  végtagjai  az  
átlagosnál hosszabbak. 
 

 
 
Ez az élőlény falánk ragadozó. Kedvenc fáján ülve lesi és várja 
áldozatát. Magányos teremtmény, képes bármilyen hangot 
(beleértve az emberi beszédet és állati hangokat is) utánozni, és 
nem csak a hangot képes visszaadni, hanem a személyiséget is. 
Aki  még nem látott  CHAMPAQUE-t  az  furcsának láthatja;  az  
ember és majom keresztezésének vélheti a lényt. Magatartása 
első pillanatban félénk, és barátságosnak tűnhet. Nem szabad 
azonban bedőlni a trükkjeinek, mindig azt lesi, mikor tud 
támadni,  ugyanis  állandóan éhes.  A kedvence  a  hús,  de  ha  az  
áldozat agyát is elfogyaszthatja, akkor képes lesz átvenni 
annak  tudását,  addig,  míg  teljesen  meg  nem  emészti  a  
táplálékot. Egy ilyesfajta étkezés után az ÜGYESSÉG pontjai 1-
től  5  pontig  terjedően  emelkedhet  meg.  Egy  teljesen  jóllakott  
CHAMPAQUE pontjai az alábbiak szerint alakul: ÜGYESSÉG 
12 ÉLETERŐ 10. Nem ritka, mikor fiatal kalandozók feladatul 
kapják egy ilyen lény felkutatását, és megölését.  
 

CSÁPOS RÉM 
 
ÜGYESSÉG: 8 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Vízzel borított barlangok, Mocsár; Folyók; Tavak 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Távol, minden civilizációtól messze tavakban vagy 
mocsarakban él ez a gonosz lény. A gyanútlan utazó néha 
összefuthat vele, mikor úgy gondolja, hogy jól eshet 

megpihenni egy-egy kisebb tó partjánál. A víz egyszer csak 
mintha felforrna, és kicsapnak belőle a félelmetes csápok, ami a 
riadt  kalandozó  felé  nyúlnak.  Ő a  CSÁPOS  RÉM,  míg  Vatos  
lakói csak Csápos szörnyként hivatkoznak rá. 
Kiváló szaglásával azonnal megérzi, ha valamiféle ehető dolog 
téved  a  területére.  Zsákmányát  galád  módon  próbálja  meg  
megragadni,  és  vízbe  rángatni,  ahol  a  víz  alatt  megfojtja.  Ha  
megnyer egy támadási kört, akkor nem sebez, hanem 
megragadja, és a víz felé kezdi húzni a kalandozót. Ha a víz alá 
kényszeríti ellenfelét, akkor az áldozatnak csak legfeljebb az 
ÜGYESSÉG pontszámának megfelelő támadási kör áll 
rendelkezésére, hogy végezzen a szörnnyel, mert különben 
megfullad. Zsákmányát a víz alatt fogyasztja mindig el. Ha a 
kalandozónak nagy nehezen sikerül megölnie a CSÁPOS 
RÉMET,  akkor  az  a  terület,  ahol  eddig  vadászott  az  
felszabadul, de csak egy kis időre. 
 

 
 
Két  dolog  a  teremtménnyel  kapcsolatban,  melyet  eddig  csak  
kevesen tudtak.  
1,  A  lény  olyan  méreganyagokat  termel,  melyek  halála  után  
savassá teszik a vizet, melyben élt, így aki egy ilyen medence 
szélén tartózkodik, nos, annak megpecsételődik a sorsa. 
2. Bizonyos varázstárgyak, pl. egy Sellőpikkely karperec képes 
megvédeni a kalandozót, ám ezzel kellően körültekintően kell 
bánni,  mert  ha  egy  hamisított  bóvlit  viselünk,  az  semmilyen  
hatással nem lesz a CSÁPOS RÉMRE.  
 

CSONTVÁZ 
 
 
 Csontváz Csontváz Harcos 
ÜGYESSÉG:  6 8 
ÉLETERŐ:  5 6 
ÉLŐHELY: Labirintus; Romok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Élőholt 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kard Harci fejsze 
PÁNCÉL: Nincs Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs Nincs 
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A CSONTVÁZAK a kedvenc szolgái a gonosz varázslóknak, és 
boszorkánymestereknek. Viszonylag könnyen megidézhetőek, 
akár a zombik, ellenben velük ellentétben nem esnek szét pár 
hónap múlva. Nem rendelkeznek intelligenciával, csak 
feltétlen engedelmességgel gazdájuk felé. Képesek 2 és 5 
közötti parancsszavakat végrehajtani. Ha a mester meghal, 
akkor a mágiája által megidézett csontvázak is azonnal 
széthullnak. A harcban elég képzettek, csak a mozgásuk elég 
darabos. Mivel csak csontokból állnak, ezért a kisebb vágó és 
szúró  fegyverek  csak  1  ÉLETERŐ pontnyi  sebzést  tudnak  
rajtuk  okozni,  és  ez  érvényes  a  varázsfegyverekre  is.  A  zúzó  
fegyverek (így pl.: Harci kalapács, buzogány) képesek normál 
sebzést okozni nekik. 
Nagyobb hatalmú Nekromanták képesek erősebb csontvázat 
létrehozni, melyek jobb harci tudással rendelkeznek, mint a 
közönséges CSONTVÁZ, őket nevezik CSONTVÁZ 
HARCOSNAK. Erősebb fegyvereik vannak, mely lehet pallos, 
buzogány stb. Hordhatnak jóval erősebb páncélt és pajzsot is. 
Rajtuk  is  csak  1  ÉLETERŐ pontot  sebeznek  a  szúró  vágó  
fegyverek. 

 

 
 
Ezeket az élőholt harcosokat általában őrzésre használják, egy 
adott területet védelmeztetnek velük, vagy azon járőrőznek. 
A CSONTVÁZAK típusainak felsorolása persze koránt sem 
teljes,  de  ezt  te  is  megtapasztalod  majd  kedves  olvasó,  ha  a  
Titán földjének valamely sötét kazamatájába lemerészkedsz. 
Egyesek rendelkeznek valamiféle speciális képességgel, mások 
némi  mágiával,  ám a  legtöbbjüket  csupán apró  darabokra  kell  
zúznod!  
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉMONDENEVÉR 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 8 
ÉLŐHELY: Kazamaták; Mágikus Tűz sík 
TALÁLKOZÁSOK száma: 1-3 
TÍPUS: Mágikus élőlény 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
A  DÉMONDENEVÉR  a  Tűz  mágikus  elemi  síkon  él,  ahol  az  
Elementálok és az Impek. Olykor előfordul viszont, hogy 
gonosz varázslók, boszorkánymesterek megidézik. Fontos 
ilyenkor a védelmi mágia fokozása, mert okos teremtmény, 
minden alkalmat kihasznál, hogy kiszabaduljon a mágikus 
béklyóból, és rátámadjon az idézőjére vagy annak 
környezetére. Ezért kizárólag csak a legügyesebb 
leghatalmasabb mágiahasználók tudják kordában tartani.  
A  tűzön  keresztül  lehet  vele  kommunikálni,  hiszen  ez  a  
lételeme. 
Csata  előtt  mindig  mielőtt  közelharcba  kerülne,  képes  az  
ellenfelére tűzgolyót lőni a szájából. Ezt akár egymás után 
kétszer is megteheti. Egy-egy tűzgolyó 5 ÉLETERŐ pontot 
sebez azon, akit eltalál. A DÉMONDENEVÉR még halálában is 
veszélyes. Mikor elhagyja a földi síkot, azaz meghal, akkor 
felrobban, és három méter sugarú körben 4 ÉLETERŐ pontot 
sebez.  SZERENCSE  dobással  az  érték  felezhető.  Ezek  után  a  
lény lelke visszatér a saját elemi síkjára. 
 

DÉMONI SZOLGA 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Démoni sík; Kazamaták; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Démon 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
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Ezek  a  bizarr  lények,  mint  a  nevük  is  jelzi,  démonokat  
szolgálnak. A DÉMONI SZOLGÁK folyamatosan lesik uruk 
minden kívánságát. Kinézetre olyanok, mint egy csontváz, 
szemeik vörösen izzanak, és fekete palástot viselnek. Beszélni 
nem  tudnak,  telepatikus  úton  kommunikálnak  urukkal,  és  
egymással. A szolgák nem túl intelligensek, saját maguk nem 
tudnak önállóan cselekedni, és semmiféle érzelmet nem 
képesek kimutatni. A mesterüket az örökkévalóságig 
szolgálják. Ha kell, ők készítik elő a terepet, ha netán uruk meg 
kíván jelenni egy másik síkon. 
 

 
Harcban szinte mindig puszta kézzel küzdenek. Mikor 
meghalnak, egyszerűen csak összeomlanak, és csak egy kupac 
csont és rongy marad utánuk. 
Mint az ismeretes, néhányuk egy gonosz szellemidézőt, 
Razaakot szolgálja, aki számos más élőholt kreatúrának is 
parancsol.  
 

DÉMONIVADÉK 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Démoni sík; Kazamaták; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2-7 (D6 + 1) 
TÍPUS: Démon 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 

 

 
 
A  DÉMONIVADÉKOK  a  Démoni  Sík  mélyén  tartózkodnak  a  
megkínzott lelkek között, és várják, hogy a fenti világból 
valamilyen fanatikus hívő magához szólítsa őket. Csakis 
emberáldozat útján lehet megidézni őket. Kizárólag magasan 
képzett démonidézők, vagy féleszű amatőrök idéznek meg 
DÉMONIVADÉKOT, mert rettenetesen önfejű, és 
kezelhetetlen teremtmény. 
Nincs két egyforma belőlük. Általában humanoid felépítésűek, 
bőrszínük nagyon változatos tud lenni, mindenféle 
árnyalatban tündökölhetnek. Bőrüket teljesen átitatta a 
kénköves  bűz.  Gyakran előfordul,  hogy több fejük,  vagy több 
végtagjuk van a szokásosnál, de az is megtörténhet, hogy 
valamilyen természetellenes formában jelennek meg. 
Többségük rendelkezik karmokkal, szarvakkal és hatalmas 
agyarakkal, melyekkel meglepően ügyesen harcolnak. Egy 
átlagos  DÉMONIVADÉK nem nagyobb két  méternél,  de  mint  
már fent említettük nincs két egyforma lény.  
A DÉMONIVADÉKOT csak a mágikus fegyverrel lehet 
megsebzi, illetve csak mágikus fegyverek képesek maradandó 
sérüléseket  okozni  neki.  Csatában  a  hagyományos  fegyver  
okozta sebek ugyanúgy látszódnak, de azok 1-2 harci körön 
belül be is gyógyulnak, a levágott végtagok pedig visszanőnek.  
A bölcsek szerint, bár ez még vita tárgyát képezi, nem szabad a 
szörny szemébe nézni, mert azonnal megvakul az illető. A 
szemei eltűnnek a szemgödréből, és csak két sötét lyuk fog 
tátongani  azok  helyén.  Ez  nem  bizonyított  tény,  csak  egy  
feltevés. 
Egyes  DÉMONIVADÉKOK  -  már  ha  vannak  szárnyai  -  
képesek repülni, igaz lomhán, és csakis rövidtávon. 
Egy-egy ilyen lény a  földi  síkon nem él  tovább néhány évnél,  
ennek oka sajnos nem ismeretes. Ha „meghal”, teste sisteregni 
és  gőzölögni  kezd,  majd  csak  egy  bűzös  nyáltócsa  marad  
belőle.  
 

 



EGYENESEN A VEREMBŐL 
 

25 

DENEVÉR 
 
                   Sima              Vámpír                  Óriás 
 
ÜGYESSÉG:  4 5 6 
ÉLETERŐ:    4 4 8 
ÉLŐHELY: Barlangok; Erdő; Dzsungel 
TALÁLKOZÁSOK száma:  
 Sima denevér Csoport 25-30 (24 + D6) 
 Vámpír denevér 1-3 
 Óriás denevér: 1 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Függetlenül attól, hogy milyen méretűek és mivel 
táplálkoznak, megtalálhatóak Közép- és Dél Allansia valamint 
Kakhabad egész területén. Megjelenésük igen változatos. 
Színük a világosbarnától a szürkéig terjedhet. Füleik a 
testükhöz  képest  aránytalanul  nagyok,  viszont  segítik  őket  a  
tájékozódásban, és a táplálékszerzésben.  
 
SIMA DENEVÉR: Ezek a denevérek nem bonyolódnak 
közvetlenül harcba a kalandozókkal, inkább elkerülik őket. Ha 
mégsem, akkor körbeveszik őket, belecsimpaszkodnak a 
hajukba, ruhájukba és minden más egyébbe. Az érték magára a 
csoportra vonatkozik, ha nullára csökken az ÉLETERŐ 
pontjuk,  az  nem  azt  jelenti,  hogy  minden  egyes  darab  állat  
meghalt, hanem azt hogy elrepültek. Békén hagyják a 
kalandozót, vagy kalandozókat. 
 
VÁMPÍR DENEVÉR: Hasonlóak a normál denevérhez, csak 
egy kicsivel nagyobbak. A vér a lételemük. Ezzel táplálkoznak, 
így minden nap vért kell szívniuk, hogy életbe maradjanak. Az 
első fogai jóval nagyobbak, mint az átlagos denevérnek. Ha a 
denevér rácsimpaszkodik valakire, sikeres támadás után akkor 
körönként 1 ÉLETERŐ pontot szív el addig, míg az áldozat el 
nem kergeti, vagy meg nem hal. Egyes boszorkányok, mint 
háziállatot tartják őket, de számos varázsfőzethez is 
felhasználhatják egyes részeiket.  
 

ÓRIÁS  DENEVÉR:  Ez  a  denevérfajta  a  melegebb  vidékeken  a  
dzsungelben él. Kisebb állatokra vadászik. Szárnyaik 
fesztávolsága elérheti a két méter is. Ritkán fordul elő, hogy 
emberekre támad. A tűztől viszont nagyon fél, ezzel pillanatok 
alatt el lehet űzni. 
 

DEVLIN 
 
ÜGYESSÉG: 10 
ÉLETERŐ: 0 (választható) 
ÉLŐHELY: Tűz elemi síkja  
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Tűz (2 sebzés) 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
A Tűz Elemi síkja sok mágikus lénynek ad otthont, az egyik 
ilyen a DEVLIN. Ez a lény átmenetet képez a Tűz elementál és 
a  Tűzmanó  között.  Méretileg  nem  nagyobb  egy  törpénél,  így  
amikor megjelenik, azt humanoid formában teszi.  
Megidézése körülményes és veszélyes folyamat; csakis 
tapasztalt varázslóknak ajánlott, de sokszor ők is áldozatul 
esnek a DEVLIN támadásának. Ugyanakkor boszorkányok is 
előszeretettel hívják életre a lényt. 
Van viszont egy dolog, egy nem is túl bonyolult szabály, ami 
képes  kordában  tartani  a  lényt:  csak  egy  dolgot  szabad  tőle  
kérni, és utána el kell engedni, ellenkező esetben azonnal 
fellázad. 
A DEVLIN azért is veszélyes, mert az evilági fegyverek 
semmiképp nem tudnak rajta sebet ejteni, ő viszont halálos 
égési sebeket képes ejteni áldozatán. Egyetlen biztos módja 
van  az  elpusztításának,  ha  a  tüzet,  amiből  az  egész  lény  áll,  
kioltják valamilyen folyadékkal. Ehhez sikeres 
SZERENCSEPRÓBÁRA van szükség, hogy a vízzel teli üveg a 
célba érés után összetörik-e, és eloltja a perzselő lángokat. 
Ha a dobás sikeres, akkor hatalmas sikolyok közepette a 
DEVLIN visszatér az eredeti élőhelyére, a Tűz Elemi síkjára. 
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DINOSZAURUSZOK 
 
A dinoszauruszok általában óriási méretű élőlények. Főképpen 
a  melegebb  vidékeket  kedvelik,  mert  hidegvérű állatok.  A  
különböző fajok jellemzően más-más élettérben találhatóak 
meg. Egyedül a Gyíkemberek voltak képesek megszelídíteni 
őket. Ez úgy sikerült nekik, hogy a tojásokat ellopták, és 
maguk keltették ki azokat. Ezzel a módszerrel könnyen 
hozzászoktathatták őket az idegen közeghez. 
Az alábbi felsorolásban öt dinoszaurusz fajtát ismertetjük, 
mindezt  a  teljesség  igénye  nélkül,  hiszen  mindegyikük  
bemutatása egy újabb kötetet igényelne.  
 
BRONTOSZAURUSZ 
 
 Felnőtt Fiatal 
ÜGYESSÉG:  12 8 Támadás: 4 
ÉLETERŐ: 25 18 
ÉLŐHELY: Mocsarak; Dzsungel; Puszta 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Hüllő 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Húsz  méter  magasak  és  negyven  tonnát  nyomnak  ezek  a  
hatalmas élőlények. Növényekkel, fák levelivel és 
gyümölcsökkel táplálkoznak. Hatalmas nyakával könnyedén 
eléri akár a legmagasabb fák tetejét is. Farka segíti az 
egyensúlyozásban. Általában vízben és mocsaras környezetben 
tartózkodnak, ahol a víz segíti őket a mozgásban. 
Ha valaki találkozik velük, könnyen előfordulhat, hogy 
figyelemre sem méltatja az illetőt, mert számára olyan apró. 
Támadáskor a Brontoszaurusz inkább eltapossa az ellenfelét, 
ez  nem  sebzést  okoz,  hanem  azonnali  halált.  Dobnia  kell  az  
áldozatnak ÜGYESSÉGPRÓBÁT, hogy elkerülje a végzetes 
sorsát.  
Általában kisebb családi közösségekben járnak, két felnőtt és 
egy fiatal egyed, de nem ritka a csorda, vagy a magányos 
egyed sem. 
 
PLEZIOSZAURUSZ 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 22 
ÉLŐHELY: Tengerek 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Hüllő 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A PLEZIOSZAURUSZ a legnagyobb tengerben élő 
dinoszauruszok egyike. Ennek a gigantikus lénynek nagy 
kerek teste van és hosszú kígyószerű nyaka. Folyamatosan 
éhes, és állandóan élelem után kutat. Előfordult már, hogy 
kisebb  csónakokat,  és  hajókat  is  megtámadott,  és  az  ott  
tartózkodó embereket az állat egyesével rántja magával a 
vízbe. Ezek persze elszigetelt esetek, ugyanis főképp 
delfinekkel és kisebb halakkal táplálkozik. 
 
 
 

PTERODACTYLUS 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Erdők, Hegyek, Dombok, Dzsungel 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Hüllő 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A PTERODACTYLUS egy nagy repülő hüllő.  Kinézetre olyan, 
mint  egy  vékony  gyík,  ami  hatalmas  csőrrel  és  bőrszárnyak  
rendelkezik. Szárnyfesztávolsága elérheti az öt métert is. 
Ragadozó életmódot él, kisebb álatokkal táplálkozik, de ha 
nagyon éhes, rátámadhat mindenre, amit ehetőnek vél. 
Ha a méreténél nagyobb ellenféllel kerül harcba, akkor mindig 
a fejre és szemre támad először. Vymorna ostrománál is láttak 
feltűnni néhány példányt a Gyíkemberek oldalán. Felragadták 
a szerencsétlen harcosokat, majd ledobták őket a mélybe.  
 
TRICERATOPS 
 Felnőtt Fiatal 
ÜGYESSÉG:  12 11 Támadás: 3 
ÉLETERŐ:  18 10 
ÉLŐHELY: Dombok, Erdők, Dzsungel 
TALÁLKOZÁSOK száma: 2 
TÍPUS: Hüllő 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Nehéz 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés 
 
Ezek a lények kizárólag növényevők. Fejüket hatalmas 
lándzsaszerű tüskék díszítik, vastag kérges bőrrel 
rendelkeznek. A TRICERATOPSOK hat méter hosszúak, és két 
méter magasak is lehetnek. Minden sebzéshez, amit ez a 
fenevad okoz +1-et hozzá kell adni, hatalmas ereje miatt. 
Főképpen a területüket védik, azért támadnak. 
Előfordulhatnak civilizált területen is, ahol háziasították, és 
idomították őket. Ilyen esetekben hátasként használják. 
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TYRANNOSAURUS REX 
 
 Felnőtt Fiatal 
ÜGYESSÉG:  15 12 Támadás: 3 
ÉLETERŐ:  20 12 
ÉLŐHELY: Dzsungel, Erdők 
TALÁLKOZÁSOK száma: 1 
TÍPUS: Hüllő 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +2 sebzés 
 
A dinoszauruszok királya. Hatalmas, húsevő élőlény, akár 7 
méter magasra is megnőhet. A farkától a fejéig 12 méter hosszú 
is lehet. Két lábon járnak, első végtagjaik elcsökevényesedtek. 
Szájában hatalmas tőr nagyságú fogak helyezkednek el. 
Harapása  4  ÉLETERŐ pontnyi  sebzést  okoz  a  szokásos  kettő 
helyett. 
Általában magányosan él,  mindig  éhes,  és  mindent  megeszik,  
mit ehetőnek vél. 
A fiatal TYRANNOSAURUS-ok tojásból kelnek ki. Ezek a 
tojások a feketepiacon megérnek akár 1000 aranytallért is, csak 
az a gond, hogy egy ilyen tojás súlya közel 250 Kg. 
 
 
 
 
 

DÖGNYÚZÓ 
 
ÜGYESSÉG: 6 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Városok; Kazamaták, Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges; Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Sokan  úgy  gondolják  a  tanultabb  körökben,  hogy  a  
DÖGNYÚZÓK valamilyen módon rokonságban állnak a híres 
Agypusztítókkal. Természetesen csak fizikai megjelenésükben 
hasonlítanak egymásra. Humanoid felépítésűek legalábbis, 
ami  a  testét  és  a  lábait  illeti.  Fejük  olyan  akár  egy  
kocsonyaszerű massza, melyben két szemük szabadon úszkál. 
Ebből a masszából hosszú polipszerű csápok csüngenek le, és 
kéz gyanánt ezeket használják. Ellentétben az agypusztítóval, 
inkább semlegesek másokkal szemben!  
Öltözékük  általában  rongyokból  áll.  Ritkán  mutatatják  meg  
magukat a DÖGNYÚZÓK az embereknek. Titokban élnek, 
mindenkitől elzártan, ám kivételes esetekben akár Kharé 
városában is összefuthat a kalandor vele. Mióta kiderült róluk, 
hogy a legjobb szakácsok a világon, nem ritka mikor egy 
gazdag vagy nagyhatalmú ember DÖGNYÚZÓT foglalkoztat 
a konyhájában. Mindenféle ételt képesek a legtökéletesebben 
elkészíteni, még a legbizarrabb étkeket is.  
Undorító megjelenésük sokszor okozza vesztüket, mert 
kérdezés  nélkül  rájuk  támadnak.  A  DÖGNYÚZÓ  félénk  
teremtmény, nem kezdeményez harcot sose, de ha megvédeni 
kényszerül magát, akkor a csápjaival gyorsan ide-oda csapdos. 
Ezek  végein  kis  tüskék  és  fullánkok  garmadája  található,  így  
ha eltalál valakit, akkor a szokásos 2 ÉLETERŐ pont helyett 3-
at sebez. 

 
 

DRAKÓN 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 14 
ÉLŐHELY: Hegyek, Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Semleges, Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
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A  legenda  szerint  a  régi  időkben  egy  Aranysárkány  és  egy  
Oroszlán frigyéből születtek a DRAKÓNOK. Ezek a lények 
hatalmas termetű oroszlánra emlékeztetnek. Négy méter 
hosszúra is megnőhetnek, magasságuk elérheti a két métert. 
Bundájuk  fényesen  csillog,  olyan,  színe  van,  mint  az  olvadt  
aranynak. Küllemre teljesen oroszlánnak tűnnek, annyi 
eltéréssel,  hogy  bőr  szárnyaik  vannak,  és  a  szemüket  is  a  
sárkányoktól örökölték. Szárnyaikkal csak rövidtávon képesek 
repülni, akkor is elég esetlenül teszik azt. Hegyekben élnek, 
olyan helyeken, melyeket szinte lehetetlen megközelíteni. 
A  DRAKÓN  nép  igen  büszke  származására,  és  a  jó  modort  
mindenkitől megkövetelik, akik velük kapcsolatba lép. Aki 
durva és faragatlan, ezen felül szidja is a lényeket és azok 
felmenőit (erre aztán nagyon kényesek), azt azonnal 
megtámadják. Karmol és harap is harc közben. 
Ha a csatában rosszra fordul számára a helyzet, akkor 
menekülőre fogja. Általában elrepül, de ha ez nem lehetséges, 
akkor elfut. Ha mégis olyan csapdába kerülne, ahonnan nem 
bír megszökni, akkor megpróbálja megváltani az életét; 
felhalmozott kincseit ajánlja fel életéért cserébe. Érdemes 
odafigyelni, mert lehet, hogy átkozottak lesznek a tárgyak, 
aranyak, ezüstök, amiket ad. A kapzsi emberek könnyen 
bedőlhetnek ennek a trükknek. 
A  DRAKÓNOK  mindig  nagy  kincskészletet  halmoznak  fel  
életük sorén, ezt a gyűjtögető életmódot még a sárkány ősöktől 
örökölhették. 
 

DRIPPER FA 
 
ÜGYESSÉG: 0 (választható) 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Erdők; Dombok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Növény 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Nincsen 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A  DRIPPER  FA  (vagy  más  néven  Halálfa,  ahogy  azt  egy  
erdészeti tudományos szakkönyv említi) egy nagyon furcsa 
növény; fura táplálkozási szokása miatt lett hírhedt. Egész 
évben virágzik, nagy sárga virágai vannak 3 méter 
magasságban. Ezek felett viszont vékonyka csápok lógnak 
lefelé, amik azonnal rátekerednek arra, aki a virágok felé nyúl, 
vagy elmegy a fa alatt. 
 

 
 
A csápok végén méreg található. Akire rátekeredik, annak 
dobnia  kell  SZERENCSEPRÓBÁT.  Ha  az  sikertelen,  akkor  a  
méreg felszívódik, majd hatni kezd, és az áldozat meghal. Ezek 
után a gyökerek ráfonódnak az áldozat testére, és elkezdi 

megemészteni. A folyamat gyorsan végbemegy, szinte percek 
alatt lezajlik. 
A növényt könnyen fel lehet ismerni, mert a tövében rengeteg 
felszerelés tárgy található, ezek főképpen fémtárgyak. 
A Titánon persze több hasonló növény is létezik, például Khul 
sötét kontinensén a sűrű erdőkben találkozhatunk a Göcsörtös 
Tölggyel, mely egyfajta rokonsággal áll ezzel a növénnyel.  
 

DZSINN 
 
ÜGYESSÉG: 12 
ÉLETERŐ: 20 
ÉLŐHELY: Mágikus sík; Bárhol 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Kard 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A DZSINNEK olyan varázslatos lények, amik a világ bármely 
tájékán felbukkanhatnak, hogy segítség, vagy éppen 
hátráltassák a kalandozókat. Általában az istenek küldik őket a 
földre, hogy a jó vagy a gonosz erőket szolgálják. Az Istenek 
így képesek velük befolyásolni a kalandozókat helyes, vagy 
éppen a rossz irányba. 
Mikor megjelenik a Titán földjén köpcös vagy vékony emberi 
alakban  teszi.  Furcsa  keleti  ruhát  hord,  és  legtöbbször  a  föld  
felett lebegve közlekedik. 
 
 

 
 
 
A DZSINNEK alap esetben a lélek síkján élnek. Zömmel nem 
kérnek  semmit  cserébe  a  segítségükért.  Ha  valaki  úgy  dönt,  
hogy megtámadja, az készüljön fel arra, hogy a fegyverek 
egyszerűen  csak  átsiklanak  a  testén.  A  DZSINN  egy  ilyen  
incidens után általában megleckézteti a hálátlant. Mindig 
kedvesek, és udvariasak, még akkor is, mikor provokálják 
őket. Óriási hatalommal rendelkeznek, és meglehetősen ritkán 
találkozik velük halandó. Egyes varázslók és illuzionisták 
képesek őket egy varázsgömbbe vagy kristályba zárni, hogy 
aztán őket szolgálják. A Felső Xamen csúcsai között élő 
Szatírnők ugyan birtokolnak egy ilyen varázsgömböt, ám 
felhaználni nem tudták még. Néhány démonológiával 
foglalkozó tudós  között  mind a  mai  napig  vita  tárgyát  képezi  
Nanka a gonosz dzsinn létezése, illetve pontos besorolása. Te 
kedves olvasó elégedj meg annyival, hogy őt mindenképpen 
kerüld el. Részletesebben lentebb írunk róla!   
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ÉJDÉMON 
 
ÜGYESSÉG: 14 
ÉLETERŐ: 18 
ÉLŐHELY: Démoni sík; Kazamaták; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Démon 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla sebzés 
 
Az Agónia Palotájának főhadiszállásán, az Árnyak Termében 
található  egy  köddel  körbeölelt  medence,  amely  körül  
trónusaikon ott ül a négy ÉJDÉMON VEZÉR. (Egyes 
tudományos írások az Éjszaka Démonaiként hivatkoznak 
rájuk,  ez  azonban  ne  tévesszen  meg  kedves  olvasó!)  Innen  
intézik ügyeiket, vezérlik a seregeket. A Hercegek neve: Kalin; 
Relem;  Shakor  és  Vradna,  ők  a  pokoli  légió  vezető démonai.  
Csak ha nagyon szükséges, akkor jönnek fel a felszínre, hogy 
személyesen felügyeljék a legújabb szakaszba lépő hadi 
műveleteket a jó erői ellen. Az ÉJDÉMON VEZÉREK három 
méter magasak, és létható aura lengi őket körbe, ami még 
magasabbá teszi  őket.  Humanoid forma a  felépítésük,  két  kar  
két láb, és valamennyi végtagjuk nagyon izmos. Cserzett bőr 
fedi  testüket,  aminek  a  színe  vörösesbarna.  Kezük  és  lábuk  
vastag hegyes karmokban végződik. Külső megjelenésűk 
gyíkszerű; két fejjel rendelkeznek, melyek leginkább a 
sárkányokéra hasonlít. Mindegyik fej külön akarattal 
rendelkezik, ezért elég zavaró, ha a mind a négy démon 
mindkét feje egyszerre érvel. Képesek repülni hatalmas 
denevér szárnyaikkal, bár az utazásnak eme formáját nem 
igazán szeretik használni. Általában hatalmas koponyákkal 
díszített szekereken közlekednek több száz démon 
társaságában.  Amerre  megfordulnak,  ott  felégetnek  maguk  
körül  mindent,  csak  halál  és  pusztítás  jár  a  nyomukban.  Sok  
alávaló  ember  köt  közvetlenül  velük  alkut,  így  erősítve  a  
gonosz seregeit. 
 

 
 
Evilági fegyverek nem ejtenek sebet rajtuk, mint sok más 
erősebb démonon, kizárólag mágikus, vagy áldott fegyver 
sebezheti meg őket. Az egyéb elemi tárgyak, mint szenteltvíz, 
szent szimbólum, hatástalan ellenük, mert egyikük sem 
vámpír.  Képesek  naponta  egyszer  a  kezükből  erős  hatású  
lángnyelveket kilövellni áldozataik felé. Dobni kell egy 
kockával! Aki a láng útjában áll, és 1-3 dobott, az azonnal 

elporlad.  A  szerencsésebbek  sérülnek  2  kockadobásnyi  
ÉLETERŐ pontot! Közelharcban az öklét, és karmait 
használják, így a sebzésük a szokásos helyett 3 ÉLETERŐ pont. 
Ami még rossz hír, hogy az ÉJDÉMON VEZÉREKET a földi 
síkon  nem  lehet  megölni,  bár  a  földi  testüket  ideiglenesen  el  
lehet pusztítani. Földi haláluk esetén száműzetésben lesz 
részük, és 60 napig nem térhetnek vissza a Titán világára. 
Ezután visszanyerik teljes hatáskörüket, és szinte biztos, hogy 
vissza fognak térni abból a célból, hogy bosszút álljon azon, aki 
így megalázta egyiküket. 
 

ÉJJELI VADÁSZ 
 
ÜGYESSÉG: 11 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 8 
ÉLŐHELY: Kazamaták; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
A nyirkos, mély, sötét börtönökben, labirintusokban, 
kazamatákban sok veszély fenyegeti a kalandozókat. Az ÉJJELI 
VADÁSZ talán valaha ember volt, de mára már csak nem is 
emlékeztet valódi mivoltára. Folyamatosan a folyosókat rója 
áldozatot keresve. Szürke bőre van, arcvonása hátborzongató, 
szemei mélyen ülnek, szinte elvesznek a bőrredők sűrűjében. 
Ábrázatát szemölcsök borítják. Karjai hosszúak és vékonyak, 
ujjai hegyes karomban végződnek. Ütése nagyon erős, képes 
köveket összezúzni, ezért vigyázni kell vele, mert a koponyát 
pillanatok alatt képes betöri. Kezében egy kis lámpást fog, 
mivel megvilágítja az útját. Ritkán, de előfordulhat, hogy 
viselnek valamilyen ékszert, amit előző áldozataiktól 
zsákmányoltak el. Imádják a lámpa fényében csillogtatni. 
Sötétben is kiválóan lát és harcol.   
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ELEMENTÁL 
 
Az ELEMENTÁLOK misztikus mágikus lények, a természet 
őselemekből koncentrálódnak, mint levegő, víz, tűz, és a föld. 
Mindannyian saját elemi létsíkjukon élnek, de erős varázslók 
megidézhetik őket, hogy a szolgájuk legyen. Előfordulnak még 
ELEMENTÁLOK  a  Titánon  közel  a  föld  magjához,  vagy  
mélyen a víz alatt is. Megidézni őket fáradságos és veszélyes 
művelet, kizárólag nagyhatalmú mágusok, és 
boszorkánymesterek képesek rá, a kontár varázstudók gyorsan 
megtapasztalják, miért is annyira veszélyesek ezek a lények.  
Az ELEMENTÁLOK dühe ellen védekezni kell. Nem hat 
ellenük a pentagramma, se a védőrúnák. Vannak viszont titkos 
védőmágiák és parancsolómágiák, amikkel képessé válik a 
mágus  parancsokat  adni,  és  megkötni  őket  ezen  a  síkon.  
Vannak parancsok, amiket újra meg újra teljesítenek. és jó pár 
olyan is amiket teljesítenek, és utána visszatérnek a saját 
létsíkjukra. Ez ténylegesen attól függ, hogy a varázslóval 
miképpen állapodtak meg, vagy a mágus mekkora hatalommal 
képes uralkodni az ELEMENTÁL felett 
 
FÖLDELEMENTÁL 
ÜGYESSÉG: 18 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 22 
ÉLŐHELY: A Föld elemi síkja, Mélyen a Föld alatt 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Speciális 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla sebzés 
 
A FÖLDELEMENTÁL a legerősebb, és a leggonoszabb minden 
ELEMENTÁL között. Nagyon nehéz őket megidézni, és csakis 
kizárólag nagyhatalmú mágusok képesek rá. A megjelenési 
formája nagyban függ az idézés helyszínétől (Kizárólag földön, 
vagy sziklás hegységben lehetséges!) Magassága 2 és 5 méter 
között van, teste sziklákból, kődarabokból és földből áll. Képes 
földcsuszamlásokat és földrengéseket okozni. Ha valaki 
belekerül, akkor annak dobnia kell SZERENCSEPRÓBÁT! 
Sikertelenség esetén azonnal elnyeli a föld, és szörnyethal. 
Legyőzni szinte lehetetlen, minden egyes ütése 4 ÉLETERŐ 
pontnyi sebzést okoz. Vastag „bőre” miatt minden egyes 
találat  csak  1  pontnyi  sebzést  jelent  neki,  és  csak  mágikus  
fegyver ejtheti rajta. Ha valakinek mégis sikerülne megölni ezt 
az ELEMENTÁLT, akkor az visszakerül a saját létsíkjára, és 
utána soha többé nem lehet megidézni onnan. 
 
LEVEGŐELEMENTÁL 
ÜGYESSÉG: 15 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 20 
ÉLŐHELY: Levegő elemi síkja, Hatalmas hurrikánok szívében 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Az erő, ami egy LEVEGŐELEMENTÁLBAN tombol, az 
hatalmas.  Képes  pillanatok  alatt  elsöpörni  egy  kisebb  falut,  
vagy egy kastélyt. A formáját tekintve egy hatalmas forgószél. 
Felkap mindent a környezetében, és szétszórja.  
Mint minden ELEMENTÁLT, őt is, csakis kizárólag mágikus 
fegyverrel lehet megsebezni. Ha valaki az útjában áll, annak 

dobnia kell SZERENCSE próbát, különben felkapja, és elrepíti. 
A földet éréskor az áldozat veszít 1 ÜGYESSÉG pontot, és a 
zuhanáskor  használatos  sérülések  hatnak  rá,  és  ez  olykor  
végzetes is lehet. Ez az ELEMENTÁL hihetetlenül erős, és 
nagyon ritka. Ha meghal, visszatér a létsíkjára gyógyulni. Ezek 
után 66 napig nem térhet vissza.  
Léteznek olyan varázsszavak, melyeket hangosan kiejtve 
egyszerűen visszaűzhetőek a saját létsíkjukra ezek a lények, 
ám az ilyen varázstekercsekhez hozzájutni meglehetősen 
nehéz, és azok is bizonyos fokú védelemmel is el vannak látva.  
 
TŰZELEMENTÁL 
ÜGYESSÉG: 14 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 18 
ÉLŐHELY: Tűz elemi síkja; Vulkánok közepe 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +2 sebzés 
 
A TŰZELEMENTÁL a leggyakoribb, az ELEMENTÁLOK 
közül, mindazonáltal a legkisebb és a leggyengébb fajta. 
Aránylag könnyen megidézhető, és könnyen kordában is 
tartható. Ez annak is köszönhető, hogy jóval több értelemmel is 
rendelkezik testvéreiknél. Megjelenésük humanoid forma, 
melyet elborítanak a lángok. Testükből folyamatosan árad a hő 
így harcolni ellenük szinte lehetetlen, mert azonnal elolvad 
minden,  amivel  megérintik.  (Ez  vonatkozik  a  mágikus  
fegyverekre  is!)  Amennyiben  vízzel  öntik  le,  az  azonnal  
elpárolog, nem sérül tőle, de nagyon felbosszantja. Nagyon 
fontos és szem előtt tartandó, hogy ismerjük az őt elengedő 
(felszabadító) parancsszót, amivel vissza lehet küldeni saját 
síkjára. Halálakor is ide kerül vissza, ezek után 40 napig nem 
lehet megidézni. 
 
VÍZELEMENTÁL 
ÜGYESSÉG: 16 
ÉLETERŐ: 21 
ÉLŐHELY: Víz elemi síkja; Óceánok mélyén 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés 
 
A  VÍZ  ELEMENTÁLOKKAL  csakis  kizárólag  a  vizeken  lehet  
találkozni, hisz nem képesek saját közegük nélkül létezni. 
Nagyon veszélyesek élőlényekre és hajókra egyaránt! A VÍZ 
ELEMENTÁLT ritkán idézik meg, így nagyon ritkán lehet 
velük találkozni. Legtöbbször humanoid formában jelenik 
meg. Szíve helyén folyamatosan pezseg a víz. Folyékony 
mivoltuk miatt nem lehet őket megsebezni, minden átmegy a 
testükön, kivéve a mágikus fegyverek. A hajókat, amiket 
megtámadnak, körbefogják egy vízburokkal, és hagyják 
megfulladni a tengerészeket. Legendák szólnak egy különösen 
szerencsés emberről, aki túlélt egy ilyen támadást. Végignézte, 
ahogy a lény lehúzza a hajót egy örvénybe a tenger fenekére. 
Mondhatni ő volt akkor a legszerencsésebb ember aznap. 
Vannak speciális varázs holmik, mellyel csapdába csalhatóak 
illetve fogságba ejthetőek a VÍZELEMENTÁLOK. Egy tudós 
feljegyzése utalást tesz a Feneketlen zsákra, mely állítólag a 
Tűz sziget belsejében található valahol elrejtve, ám legtöbben 
ezt is csak mendemondának tartják.  
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ELF 
 
Az  ELFEK  nemzettsége  már  akkor  nagy  volt,  mikor  még  az  
emberi  faj  barlangokban  élt.  Ez  az  ősi  faj  mintegy  kétszer  
tovább él, mint az emberek többsége. A többi, egyéb csoportba 
tartozó fajokat lenézik, mert úgy gondolják olyanok, mint a 
gyerekek.  AZ  ELFEK  vékony  teremtések,  nagy  fülük  van  és  
ferde szemük. Sokkal kecsesebbek egy embernél, és 
intelligenciájuk is jóval magasabb. Bátor harcosok, különösen 
jó érzékük van az íjakhoz. Négyféle ELF faj él a Titánon. 
 
ERDEI ELF 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Erdő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságos, Semleges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Íj / Rövidkard 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A  leggyakoribb  az  összes  ELF  faj  közül  a  Titán  világán  az  
ERDEI ELF. Minden nagyobb erdőben össze lehet velük futni. 
Barátságos szelíd teremtmények, szeretik az erdőt, gondozzák 
a növényeket, a fákat, és az erdő minden lakóját. 
Nem igazán értik a törpéket. Nem tudják felfogni, hogy mért is 
kell a világtól elzártan a föld alatt élni, mikor a felszínen ennyi 
sok szépség van. Az Orkokat, a Trollokat és a hasonló 
szörnyeket gyűlölik, mert mindig kárt tesznek szeretett 
erdeikben, felégetik, vagy kivágják azt. Az Emberekkel 
kapcsolatban  nem  tudják,  hogyan  viszonyuljanak.  A  bátor  
nemes lelkű kalandozó minden segítséget megkap tőlük, de a 
bizalmat ki kell érdemelni, és aki eljátssza azt, az soha nem 
kapja vissza. 
Az  ERDEI  ELFEK  könnyed  zöld  ruhákat  viselnek,  miben  
egyszerűen el tudnak rejtőzni az erdőben. Jól kiismerik 
magukat az erdeikben, remek nyomszakértők és jól is követik 
azokat, ha a szükség úgy hozza. Ügyesen bánnak az íjjal, és 
kiváló mesterei az íj készítésének. Egy ELF íj sebzésekor dobni 
kell  egy  kockával!  Ha  a  dobás  5-6  között  van,  3  ÉLETERŐ 

pontnyi sebzést okoz, a többi esetben, csupán 2-t. 
Közelharcban a rövidkardot részesítik előnyben. 
Falvakban élnek, melyeket az erdő rejtekeiben építettek meg, 
álcázva, és mágiával védve. Hiába keresik, nem lehet 
megtalálni, csak ha az elfek is úgy akarják. 
A tisztesség, és nemes lelkűség mintaképei. 
 
FEKETE ELF 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Város, Vadon 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges; Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Dárda 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A FEKETE ELFEK eredetileg renegátok, akik kiváltak a SÖTÉT 
ELF királyságból, elköltöztek tőlük távoli messzi erdőkbe, 
otthagyva a  földalatti  várost  mindenestől.  Akkor  rendült  meg 
a bizalmuk, amikor a SÖTÉT ELFEK elkezdtek nagyon 
belemerülni a fekete mágiába és a démonidézésbe. Ebben már 
nem akartak részt vállalni. 
Nyomorúságos életüket most Orkok, és más embertelen fajok 
között, vagy elzárva a lakott településektől tengetik. Alakjuk 
semmit  nem  változott,  mint  minden  ELF  ők  is  vékony  
alkatúak, bőrük színe szürkésfekete, szemük pedig sárga. 
Öltözékük, legtöbbször rongyos és kopott. Magukat igen 
gyakran díszítik mindenféle ékszerekkel. Hajukat rövidre 
nyírják,  és  arcukat  mindig  kifestik,  mint  egy  harcos  a  csata  
előtt.  Kedvenc  fegyverük  a  rövidíj  (6-os  dobás  esetén  4  
ÉLETERŐ pontot  sebeznek,  a  többinél  2-t),  de  dárdát  és  a  
kardot is szívesen használnak.  
Néhányan közülük a kereskedő életet választották, falvak 
között szállítják a portékáikat. Mások falvakba élnek, földet 
művelnek  és  vadásznak,  hogy  eltartsák  magukat.  Akadnak  
közöttük olyanok is, aki a beálltak a mampangi Főmágus 
seregébe, így szolgálva a gonosz erőket.  
Bizalmatlanok mindenkivel szemben, kivételt képeznek az 
egyéb ELF fajok, mert azokat azonnal megtámadják. Szívesen 
kereskednek emberekkel, de ne próbáld átverni őket, mert 
rendkívül ravaszak, és találékonyak. Az aranyat nagyon 
szeretik, érte mindenre képesek. 
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HEGYI ELF 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Hegyek; Dombok; Erdő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Íj / Kés 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Nem  csak  az  erdőkben  élnek  a  jó  szolgálatában  álló  ELFEK,  
hanem feljebb a hegyekben is. Ez a nép a magaslatok oldalán, 
vagy annak a tetején élnek kis közösségekben. Vadászatból 
tartják  el  magukat,  de  mindig  csak  annyit  vesznek  el  a  
természettől, amennyire szükségük van. Nagyon hasonlítanak 
ez  erdei  elfekhez,  annyi  a  különbség  van  közöttük,  hogy  ők  
kicsit tömzsibbek, alacsonyabbak. Ruházatuk jellemzően 
szépen  kikészített  bőrökből  állnak,  melyek  főképpen  barna  
vagy  fehér  színűek.  Kedvenc  fegyverük  a  hosszú  íj  és  a  
vadászkés. Kiváló fegyvereket készítenek, melyeket jól is 
forgatnak csatában. Sérüléskor dobni kell egy kockával! Ha 5-6 
az eredmény 3 ÉLETERŐ pontnyi sebzést okoz a nyílvessző az 
áldozaton. 
A HEGYI ELFEK kunyhókban élnek, falujukat hegyes 
facölöpökkel veszik körbe, így védik meg a farkasoktól és más 
betolakodó állatoktól. Természetükből fakadóan félénkek, és 
nem  igazán  érdekli  őket  a  fiatalabb  fajok  (pl.:  az  emberek)  
problémái.  Megfontoltak,  de  ha  harcra  kerül  a  sor,  az  
íjászaiknál nincsen jobb a Titánon; halálos sortüzet képesek az 
ellenfélre távolról zúdítani. 
 
SÖTÉT ELF 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Kazamaták; Erdők; Föld alatt; Dombok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Íj / Kés 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Az idők kezdetén még az ELF faj egységes volt. Viszont ahogy 
az idő haladt előre, csoportokra bomlottak, felfogásuk és 
nézeteik miatt. A gonoszság ereje volt az, ami így megosztotta 
őket.  A  Varázslók  Háborúját  a  jó  erői  nyerték,  és  azok  az  
ELFEK, akik a gonosz mellé álltak, azoknak mind száműzetés 
lett  a  sorsa,  a  föld  alá  kényszerültek.  Ők lettek  az  első SÖTÉT 
ELFEK.  Ahogy  teltek  az  évek,  az  évszázadok  egyre  jobban  
elfelejtették honnan jöttek, és küllemük is teljesen 
megváltozott. Sokkal vékonyabbak lettek, bőrük feketévé vált, 
mint az éjszaka, szemük színe pedig zöld lett. Nagyon 
intelligensek  és  mérhetetlenül  gonoszak.  A  régi  ELF  
varázsaltokat mind gonosz célra kezdték el használni, vagy 
továbbfejlesztették azokat pusztító célokra. Nem áll távol tőlük 
a démonológia sem, egyes varázslóik hihetetlen erőknek 
parancsolnak.  Gyűlölik  a  felszínen  élőket,  és  ha  néha  
felmerészkednek, akkor is csak pusztítanak, rabolnak, 
fosztogatnak. Ilyenkor nagy fekete palástot viselnek, ezzel 
próbálják meg testüket leplezni. A föld alatt viszont díszes 
öltözékekben pompáznak. Bizarr ékszerekkel díszítik 
magukat,  furcsa  színekkel  ékesítik  ruháikat.  Kedvenc  
fegyverük a fogazott tőr, amit gyakran díszítenek valamiféle 
mágikus rúnák is.  

Régi  nagy  vágyuk,  hogy  visszatérjenek  a  föld  felszínére,  és  
leigázhassák az ott élőket. Hogy ezt miképpen szeretnék 
megvalósítani, az nem ismeretes, de az biztos, hogy egy 
Malbordus  nevű gonosz  varázsló  nagy  szerepet  játszik  a  
tervük végrehajtásában.  
 

ÉLŐ HULLA 
 
ÜGYESSÉG: 6 (választható) 
ÉLETERŐ: 6 (választható) 
ÉLŐHELY: Romok, Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Élőholt 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
 
Az  erőszak  földjén  Kakhabadban,  és  Allansiában  érdemes  
odafigyelni mindenre. Ha egy holtest mellett haladunk el nem 
biztos, hogy az tényleg halott ugyanis előfordul, hogy egyszer 
csak  megmozdul.  Az  éber  kalandozó  résen  van,  és  felkészül  
még ilyen helyzetben is a csatára, hogy ne ő legyen a 
következő áldozata az ÉLŐ HULLA nevű teremtménynek. 
Hasonlatosak a Zombikhoz, csak annyiban különböznek tőlük, 
hogy  testrészei  leszakadhatnak,  és  azok  külön-külön  életre  
kelnek.  Kilátszanak  a  csontjai,  az  inak  és  a  belső szervei  is.  
Meglepően  gyorsan  mozog  halott  lévén.  A  kezek  mindig  az  
ellenfél torkának esnek, és megpróbálják megfojtani. 
 
Dobás D6 Testrész ÜGYESSÉG ÉLETERŐ 

1 Fej 3 1 
2 Test 2 1 
3 Bal kéz 3 1 
4 Jobb kéz 3 1 
5 Bal láb 2 1 
6 Jobb láb 2 1 

 
Az  ÉLŐ HULLÁT  hat  részre  oszthatjuk  fel,  mindegyik  
részének külön ÉLETERŐ, és ÜGYESSÉG pontjai vannak. 
Mindegyik  a  maga  módján  támad,  üt,  rúg,  harap  stb.  A  
szokásos harci fordulókat kell a testrészekkel lejátszani.  
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Miután szétesett, akkor is csak egyszer támadhat. Meg kell 
határozni, melyik lesz az a testrész, amelyik harcba száll. Ha 
akarja, akkor csak a kezét szakítja le, vagy csak a lábát. Miután 
legyőzte ellenfelét ismét összeépül, és ismét úgy fog kinézni, 
mint egy zombi. Véglegesen, csak az összes testrész 
elpusztításával lehet megölni. Ha egy is „életben” marad, 
akkor képes összeépíteni magát újra. 
Kharé városában gyakran látni ÉLŐ HULLÁT, a helyiek el is 
kerülik őket messziről. Mindazonáltal egy gyakorlott 
harcosnak nem jelenhet gondot egy efféle borzadály elintézése. 
 

ELVESZETT GYERMEK 
 
ÜGYESSÉG: Választható 
ÉLETERŐ: Választható 
ÉLŐHELY: Labirintusok, Barlang 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Mágikus élőlény 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Egyedi Forma 
PÁNCÉL: Egyedi Forma 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Egyedi Forma 
 
A Gonosz Kaotikus szellemek a világ minden táján 
megtalálhatóak. Álnok csapdákkal csalják lépre áldozataikat. 
Az egyik ilyen, és a legbizarrabb mindközül az ELVESZETT 
GYERMEK, bár vannak, akik egyszerűen csak Fajtaváltó néven 
ismerik. Alaphelyzetben olyan, mint egy csecsemő, ami egy 
kosárban fekszik és sír. Az áldozat odamegy, próbálja 
vigasztalni a síró gyermeket, a másik pillanatban a gyermek 
átváltozik valami félelmetessé. Dobni kell a táblázatból, hogy 
éppen milyen alakot vesz fel: 
 
2D6 Forma ÜGY ÉP Tám 
2 Dombi Óriás 9 11 2 
3 Vérfarkas 8 9 2 
4 Küklopsz 10 10 1 
5 Nandi Medve 9 11 2 
6 Doragar 9 10 1 
7 Goblin 5 5 1 
8 Ghoul 8 7 2 
9 Minotaurusz 9 9 2 
10 Barlangi Troll 9 10 2 
11 Agypusztító 10 10 2 
12 Tűzdémon 10 10 3 
 
 

 
 
A lény pontosan olyan lesz, mint a valódi megfelelője, de nem 
birtokolja speciális tulajdonságait. (A Ghoul érintése nem 
bénító,  és  a  Tűzdémont  sebzi  a  sima  fegyver).  Harcban,  ha  a  
lény  ÉLETEREJE  eléri  a  4  pontot,  vagy  az  alá  csökken,  akkor  
átváltozik egy másik alakba. Ha ezt a másik formát is sikerült a 
kalandozóknak 4 ÉLETERŐ pont alá csökkenteni, akkor 
felveszi alap csecsemő formáját. Csakis ebben az alakban lehet 
megölni. A csecsemő formában. 
 

ELVIN 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 4 
ÉLŐHELY: Erdők; Dombok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2-7 (D6 + 1) 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságos; Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Rövidkard 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Sokan ismerik az ELVINEKET és a róluk szóló történeteket, 
viszont kevesen vannak azok, akik valójában találkoztak 
velük.   Ez  a  faj  az  erdőben  él,  mindig  valami  furcsa  fény  
ragyogja körbe őket. Társaságban folyamatosan fecsegnek, és 
nevetgélnek,  imádják  a  csínytevést.  Többen  úgy  vélik,  hogy  
már kihaltak, viszont néhány kalandor elbeszélése alapján 
tudjuk, hogy a Shamutanti Dombok között még fellelhető még 
egy pár falujuk. Állítólag vérrokonságban az Elfekkel, ez az 
elmélet viszont még nem bizonyított.  
Ők  is  az  erdőben,  falvakban  élnek,  vagy  hatalmas  odvas  
faodúkban. Fél méter magasak, vékony testalkatúak, 
végtagjaik  is  olyanok,  akár  a  cérna.  Hegyes  fülekkel  és  ferde  
szemekkel rendelkeznek. Ezek az apró teremtmények nagyon 
ügyesen használják a mágiát. Képesek folyamatosan lebegni 
annak ellenére, hogy nincsenek szárnyaik. Kedvelik a 
megtévesztő varázslatokat, trükköket, illúziókat. Gyakran 
azért  szegődnek  valaki  mellé,  hogy  az  agyára  menjenek,  és  
különböző csínyekkel  ellopjanak  tőle  valamiféle  tárgyat  Ha  
valaki esetleg megelégeli, vagy nem érti a tréfát, azokat meg is 
támadják, hogy móresre tanítsák. Mivel a kis lény repül, ezért 
minden  egyes  Támadásból  le  kell  vonni  2  pontot,  de  csak  
addig, míg meg nem sérül. Ekkor elmúlik a lebegtetés mágia, 
és  kénytelen  a  földről  folytatni  a  harcot.  Gyengéjük  a  fény  és  
hanghatások, egy-egy ilyen illúzióval teljesen el lehet őket 
bűvölni, állnak csak és bámulják a varázslatot, még harcolni is 
elfelejtenek ilyenkor. 
Az ELVINEK a Cselszövők istenét, Logaant szolgálják, és 
puszta kedvtelésből játszadoznak az emberekkel.  
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EMBER-ORK 
 
 Felnőtt Fiatal 
ÜGYESSÉG:  8 4 
ÉLETERŐ:  6 3 
ÉLŐHELY: Városok; Erdő; Dombok; Síkságok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1  
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos  
FEGYVER: Fejsze Tőr 
PÁNCÉL: Könnyű Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs Nincs 
 
Az EMBER-ORKOK szánalmas korcsok, ők az Orkok és 
Emberek keverékei. Sok vonásuk mondható emberinek, de 
sokkal inkább az Orkokra emlékeztetnek. Elképesztően rútak, 
nagy fogakkal és fülekkel rendelkeznek. Bőrük jellemzően 
vöröses barna. Főképpen egyedül éldegélnek egy városban, 
vagy  a  tanyákon  kis  családi  közösségben,  ahol  is  
földműveléssel foglakoznak. Az EMBER-ORK barátságtalan a 
legtöbb emberrel szemben, közülük sokan emlékeznek rá 
hogyan is bántak velük gyerekkorukban, mikor verték, és 
megalázták  őket.  A  felnőtt  EMBER-ORKOT  megvetik,  a  
legtöbb helyen értéktelen rabszolgának tartják őket, sokszor 
addig verik, míg el nem pusztul. Ez az oka annak, hogy sokan 
magányosan élnek, elzárva a világtól. 
Sanyarú sorsuk megtanította őket arra, hogyan maradjanak 
életben. A Feketehomok kikötőben néhányuknak saját üzlete 
van, jellemzően dohányt árulnak. Ha pedig harcra kerül a sor, 
csatabárdjuk mindig kéznél van.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ERDEI MANÓ 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Erdő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2-12 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos - Magas 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Az  ERDEI  MANÓ  az  erdő azon  részén  él,  ami  ősibb  mint  a  
legtöbb  történelmi  hagyaték.  Félénk,  apró  termetű fajról  van  
szó. Emberszerű a termete, de magassága nem haladja meg az 
egy  métert.  Nyugodt  és  kimért  a  személyisége;  nagyon,  de  
nagyon ritkán beszélnek más lényekkel. Ha szeretett erdejében 
kárt tesznek, akkor bizony számíthatunk a megjelenésére. 
Nehéz  őket  akár  csak  észrevenni  is,  mert  mindig  a  
növényzethez megfelelő színű ruhát viselnek, amivel 
beleolvadnak a környezetükbe. Kifinomult a hallásuk, és jó a 
hatodik érzékük, ezért szinte lehetetlen őket meglepni. Az 
erdőkerülők, vadászok, favágók ritkán belebotlanak egy-egy 
ERDEI MANÓ hajlékába, melyet fából és levelekből épít 
valamilyen  rönk  köré,  ami  védelmet  biztosít  a  számára  és  a  
családjának.  Hiába  fedezték  fel  azonban mások a  lakhelyüket,  
mert  amikor  legközelebb  visszatértek  oda,  már  csak  egy  
elhagyatott kunyhót találják. A kis lény elköltözött egy 
ismeretlen helyre. Ha esetleg mégis a védelme érdekében 
harcba bocsátkozna, akkor vigyázni kell vele, mert mérgezett a 
tőre, és a dobónyíl is, ami használ. 
Alkalmanként előfordult már, hogy egy eltévedt embereken 
segítettek, útba igazították őket, de csak azért, hogy ne bántsa 
az erdőt. Olykor az orvvadászok által kitett csapdákat 
hatástalanítja. Ezek a történetek inkább csak mendemondák, 
mintsem megalapozott hátterük lenne. Falusi emberek mesélik 
ezeket  a  híreszteléseket  egymás  közt  az  ivóban,  egy  korsó  
jófajta sör mellett. 
Az erdő legeldugottabb szegleteiben rábukkanhatunk ERDEI 
MANÓ településekre is, hacsak egy gonosz hadúr épp arra 
nem járt, és fel nem prédálta azt.  
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FA EMBER 
 
ÜGYESSÉG: 8 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 8 (választható) 
ÉLŐHELY: Erdő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Növény / Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony - Átlagos 
FEGYVER: Nagy  
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Az erdőkben lakó népek, sokat törődnek a környezetükkel, 
ezért is nőnek olyan magasra és erősre a fák. Amiről viszont jó 
ideig  az  embereknek  tudomása  sem  volt,  hogy  az  erdőkben  
egy  egészen  különös  teremtmény  is  él,  a  FAEMBER.  Első 
ránézésre teljesen olyanok, mint a hétköznapi fák. Nagy fa két 
hatalmas  ággal.  A törzsükön rejtve  található  egy nagy száj,  és  
két  mélyen  ülő szem,  melyeket,  ha  nem  nyit  ki,  akkor  nem  is  
látszanak. Képes a gyökerein sétálni, ha pedig megáll, azokat 
azonnal  a  földbe  szúrja.  Aki  az  erdőt  rongálja  és  annak  a  
növényeit pusztítja, illetve a területükre téved, az számíthat 
arra,  hogy  nem  ússza  meg  küzdelem  nélkül.  Harcban  a  két  
vastag ágát használja, ezeknek mindegyike 8 ÉLETERŐ ponttal 
rendelkezik. Csak akkor pusztul el, ha mindkét nagy ágat 
levágják.  Ebben  az  esetben  a  fa  zöld  színű növényi  nedvei  
szétfolynak, és nemes egyszerűséggel kiszárad. A tűzre 
nagyon érzékenyek, inkább elmenekülnek, mintsem harcba 
szálljanak olyannal, akinél tűz van. 
Talán nincs is a Titánon olyan erdőség, ahol ne élne néhány 
példány  belőlük.  A  Pókok  erdeje  például  épp  az  ott  élő 
FAEMBEREK  miatt  lett  oly  hírhedt.  A  varázslók  egy  jól  

irányított tűzgömbbel, míg a harcosok tűzkapszulával 
védekezhetnek támadásaik ellen. A Skorpiók mocsarában élő 
távoli rokonaik a Kardfák, ha lehetséges még agresszívebben 
védik a területüket.  
 

FANTOM 
 
ÜGYESSÉG: 12 
ÉLETERŐ: 2 (választható) 
ÉLŐHELY: Sírok; Labirintus 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Élőholt 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A FANTOM egy éjszakai lény, csuklyában jár-kel a világban, 
útját a kezében tartott lámpással világítja meg. Valódi mivoltát 
akkor lehet észrevenni, mikor csuklyáját hátraveti, ekkor 
felfedi borzalmas arcát. A FANTOM egy erős élőholt lény. Az 
arca olyan, mintha a csontra feszítették volna ki a bőrt, ami 
sárga színű. Ő egy halhatatlan szellem, aki a halandó testeket 
használja. Szemei helyén csak egy üreg tátong, melynek 
mélyén  vöröses  fény  izzik.  Bárki,  aki  belenéz  a  szemébe,  
megbénulhat a látványtól. Dobnia kell ÜGYESSÉGPRÓBÁT!  
Ha  sikertelen,  akkor  veszít  4  ÉLETERŐ pontot  az  élőholt  
teremtmény érintése miatt, és 15 percre teljesen lebénul. 
A  FANTOM  ezt  az  időt  kihasználva  elmenekül  a  helyszínről,  
és más áldozat után néz. Ha sikerült elkerülni a tekintetét, 
akkor fel lehet venni a harcot vele. A sima fegyverek nem 
sebzik  meg,  ha  ilyesmivel  próbálkozik  bárki  is  a  FANTOM  
bénító tekintetével kell számolnia! Kizárólag egy ezüst fegyver, 
vagy  valamilyen  ezüstből  készült  tárgy  tud  csak  sebet  ejteni  
rajta. Mikor egy ilyen tárgy hozzáér, azonnal elkezd 
szétmorzsolódni, míg végül, csak a szellem marad meg, ami a 
testet irányította, majd az is eltűnik. Visszatér a Lelkek síkjára 
örökre. 
 

 



KALAND JÁTÉK KOCKÁZAT SZEREPJÁTÉK 
 

36 

FARKAS 
 
 Farkas Hófarkas Farkaskutya 
ÜGYESSÉG:  7 8 7 
ÉLETERŐ:  6 8 6 
ÉLŐHELY:  

Farkas/Farkaskutya: Síkság; Erdő; Hegyek; Vadon 
Hófarkas: Jeges vidék; Vadon 

TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos - Alacsony 
FEGYVER: Kicsi Kicsi Kicsi 
PÁNCÉL: Könnyű Könnyű Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs +1 sebzés Nincs 
 

 
 
A FARKASOKAT meg lehet találni a három kontinens 
bármely  részén.  Kis  csoportokban,  falkákban  élnek,  és  
folyamatosan portyáznak az élelem miatt. Képesek több napon 
át  követni  a  zsákmányt,  és  egy  óvatlan  pillanatban,  mikor  
lanyhul a figyelem, támadásba kezdenek. Az áldozat csak az 
utolsó pillanatban veszi már csak észre azt a világító szempárt, 
mely eddig a bozótban rejtőzött. Üvöltéssel tartják egymás 
közt a kapcsolatot. Ezt, ha meghallja valamiféle vadállat, és 
nincsen elzárva, vagy kikötve azonnal elrohan. A tűztől félnek, 
de  türelmes  lények,  tudják,  hogy  a  tűz  előbb  vagy  utóbb  
kialszik, és utána támadhatnak. Számos rémtörténet 
kapcsolódik például a Fekete erdei farkasokhoz, akik 
álmukban lepik meg a szerencsétlen kalandozókat.  
Az északi jeges tájakon egy különleges fajuk él: a HÓFARKAS. 
Jóval nagyobb termetű a hagyományos farkasnál, és sokkal 
vérszomjasabbak is. Fehér a bundájuk, hogy jól el tudjanak 
rejtőzni a havas tájon. Szemük vörös, és sokan ezért is 
gondolják őket megszállottnak. A TOA-SUO nép folyamatosan 
tenyészti,  és képzi őket. Velük járnak vadászni Yetire és Fagy- 
óriásra. 
A  FARKAS  és  Kutya  keresztezéséből  jött  létre  a  
FARKASKUTYA. Olyan, mint egy FARKAS, de sokkal 
vékonyabb, és a bundája is rövidebb. Kiváló őrző védő állat; 

egyesíti a kutya odaadását, és a FARKAS ravaszságát. Már 
kölyök korukban kell velük foglakozni, mert csak egy gazdát 
ismernek csak el, és az ő szavára azonnal cselekszenek. 
A Feketehomok Kikötőben több iparos is tart ilyen őrző-védő 
ebeket,  hisz  a  rengeteg  tolvaj  és  rabló  készséggel  emeli  el  az  
értékeket.  
 

FEJVADÁSZ 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Dzsungel; Erdő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Dárda 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Mélyen a dzsungelben találhatóak a FEJVADÁSZOK. Ők is 
emberek, akik távol a civilizált vidéktől primitív törzsekben 
élnek. Nevüket arról a szokásukról kapták, hogy áldozataik 
fejét  a  negyedére  zsugorítják  össze,  amit  mint  valami  díszt  
hordják az oldalukon. Ezek száma mutatja, hogy az adott 
törzsön  belül  milyen  bátor  egy  harcos.  A  FEJVADÁSZOK  
kannibálok is egyben, mindent és mindenkit megesznek, de 
főleg a kisebb teremtmények a kedvenceik. Ruhát nem 
viselnek, csak ágyékkötőt, testüket minden nap kifestik 
különböző színekkel és mintákkal. Tollakat és apró kavicsokat, 
viselnek a nyakukban. Kedvenc fegyverük a kihegyezett 
lándzsa vagy dárda. 
A FEJVADÁSZOK kis törzsben laknak (3-18 [3*D6]), és 
minden törzsben él egy sámán is. Ő könnyen felismerhető 
díszesebb öltözékéről. Minden törzsnek megvan a maga szere, 
amivel a sámán képes kapcsolatba lépni a szellemvilággal, 
vagy  isteneivel.  Ilyenkor  transzba  esik,  és  közli  a  törzzsel  az  
istenek, vagy az őseik akaratát. 
Primitívek ugyan, de kifinomult csapdákat képesek állítani. Ha 
pedig fogságba ejtenek, jól teszed, ha imádkozol istenedhez. 
Ha Tűz szigeten jársz, könnyen összefuthatsz egynéhányukkal, 
amint törzsi területükön vadásznak.  
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FEKETE OROSZLÁN 
 
ÜGYESSÉG: 11 
ÉLETERŐ: 12 
ÉLŐHELY: Dzsungel, Füves síkságok 
TALÁLKOZÁSOK száma: 1 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Nem ismeretes, hogy a FEKETE OROSZLÁN miképpen jött 
létre. Egyesek szerint egy varázsló állatkísérleteinek az 
eredménye, mások azt vallják, hogy a természetben létrejött 
mutáció  okozta.  Ez  a  lény  állítólag  a  fekete  párduc  és  az  
oroszlán kereszteződéséből jött létre. Mint a legvadabb, 
legbrutálisabb nagymacska tartják számon. Kedveli a meleget, 
a nagy füves síkságokat és a sűrű dzsungeleket. Éjszakai állat, 
nappal alszik, csak az esti szürkület után merészkedik elő az 
odújából, és indul el vadászni. Főképpen szarvasokra és 
vaddisznókra, vadászik, de minden más ehetőnek vélt lényt 
megtámad, ha zsákmányra les.  
 

 
 
Vannak, akik megpróbálták megszelídíteni, de ez már a 
kifejlett példányok állapotban lehetetlen. Csak úgy volt sikeres 
az idomítás, ha az anyjától elválasztott kölyköket maga az 
idomár  nevelte  fel.  Ebben  az  esetben  nagyon  ragaszkodó,  és  
hűséges állatot lehet belőle nevelni. 
 

FELINAUR 
 
 Felnőtt Fiatal 
ÜGYESSÉG:  9 5 
ÉLETERŐ:  8 5 
ÉLŐHELY: Síkság 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-7 (D6 + 1) 
TÍPUS: Állat/Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Íj / Rövidkard Tőr 
PÁNCÉL: Nincs Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 Sebzés Nincs 
 
A FELINAUROK a síkságokon élnek. Allansiában leginkább a 
Bronz síkságon, míg Khul sötét kontinensén, a Dárdanyél 
síkságon találkozhatunk velük. Nagyon hasonlítanak a 

kentaurokhoz, csak ők nem ló és ember, hanem ember és 
oroszlán keveréke. Deréktól lefelé oroszlán, felfelé pedig 
ember. Bőrük aranybarna, és erősen cserzett. Barna színű 
kócos hajuk a hátuk közepéig ér. Deréktól lefele aranybarna 
szőrzet borítja őket, mint az oroszlánok őseit. 
 

 
 
Vadászó életmódot folytatnak; antilopokra, szarvasokra és más 
síksági állatokra vadásznak, de már fejlettebb módszerrel. 
Lándzsával ejtik el a vadat, úgy, hogy mellette futnak. Egyesek 
viselhetnek kardot is, melyet a hátukra erősített tegezben 
tartanak. Szaglásuk igen kifinomult. 
Kis  családi  közösségekben  élnek,  a  családot  a  legerősebb  hím  
irányítja. A családok felett pedig a törzsfőnök uralkodik, ő a 
legerősebb FELINAUR a törzsben. Évente választanak új 
vezetőt, amit csatákkal és versenyekkel döntenek el. A 
törzsfőnök feladata kijelölni a vadászterületeket, és minden év 
kezdetén az első zsákmányt feláldozni Kurawu-nak az 
oroszlánok istenének. 
A fiatal egyedek teljesen ugyanolyanok, mint felnőtt társaik, 
annyi a különbség, hogy a hátukat sötétbarna foltok borítják. A 
FELINAUROKNAK saját nyelvük van, és csak azt beszélik, 
valamint az oroszlánok nyelvét. Velük időnként szót váltanak 
a pusztában. 
 

FOJTÓBOKOR 
 
ÜGYESSÉG: 5 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Snatta Erdő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Növény 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Kakhabadban Snatta erdejének a szívében él ez a furcsa 
növény a FOJTÓBOKOR, mely egy húsevő növény. Hosszú 
csápjaival megragadja az áldozatát, mozgásképtelenné teszi, 
majd behúzza a bokor belsejébe, ahol kiszívja belőle az életet. 
A csápok ellen a szokott módon kell harcolni, viszont ha öt 
harci  kör  alatt  nem győzöd le,  akkor  véged van,  kivéve,  ha  az  
istenek kegyeltje vagy. Az áldozatok egy idő után teljesen 
beépülnek a növénybe. 
A  kard  nem  igazán  hasznos  fegyver  egy  ilyen  növénnyel  
szemben, ellenben egy Vagdaló Balta már igen. Másik hasznos 
védekezési módszer, ha fakéreg esszenciával bedörzsöljük 
testrészeinket, ugyanis a FOJTÓBOKOR növényekre nem 
támad.  
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FOJTÓGAZ 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 13 
ÉLŐHELY: Erdő; Dzsungel 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Növény 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A FOJTÓGAZ sok helyen elterjedt húsevő növény, de 
leggyakoribb előfordulási helye az allansiai Éjszaka erdeje. 
Nagyon hasonlatosak a fákhoz, de valójában mégsem azok. 
Valójában egy nagy, szőlőszerű kúszónövény, melyet könnyen 
össze lehet téveszteni egy fa törzsével, hiszen olyan kérges. A 
tetejéből  közel  50  szál  kis  inda  lóg  lefelé  a  föld  felé,  akár  egy  
fűzfa koronája. Ezek hossza akár hat méter is lehet. Az indák 
sűrű szövedéke olyan mintha egy háló lenne, melyek 
segítségével elkapja áldozatait; főképpen kicsi élőlényekre 
vadászik. Ha akár csak egy ilyen indához hozzáér valami, 
akkor  a  többi  is  azonnal  mozgásba  lendül.  Körbefogják  a  
szerencsétlenül járt állatot, és megfojtják. Mikor az áldozat 
kimúlt,  az  indák  felemelik  a  tetemet  a  törzs  tetején  lévő 
nyíláshoz, és beleteszik, ahol a fa lassan megemészti.  
 

 

A növény képes nagyobb élőlényekkel, akár emberekkel is 
elbánni. Óvatlan, vagy tudatlan kalandozó, ha megérinti az 
indákat, azok azonnal köré tekerednek. Normál harcot kell 
lebonyolítani a növénnyel, annyi különbséggel, hogy a 
szorítások miatt minden körben automatikusan veszít az 
ellenfél 1 ÉLETERŐ pontot. Nagyon rémítő látvány tud 
nyújtani,  mikor  egy  ilyen  növényről  az  Éjszaka  erdejében  
lógnak lefelé a holttestek. 
 

FÖLDDÉMON 
 
ÜGYESSÉG: 12 
ÉLETERŐ: 15 
ÉLŐHELY: Hegyek, Dombok, Erdők 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +2 sebzés  
 
A  FÖLDDÉMON  ideje  nagy  részét,  a  föld  alatt  tölti,  várja  az  
arra tévedő gyanútlan áldozatokat, akik tudatlanul rálépnek, 
így megzavarva őt békés pihenésében. Mindenkit megtámad, 
legyen az állat, vagy ember. Nem ismernek irgalmat, és 
hihetetlenül erős. 
A démon csakis kizárólag földből áll, ezért minden fegyver 
csak 1 ÉLETERŐ pontnyi sebzést képes rajta ejteni. Ha a 
démon sikeresen megnyert egy támadást, akkor dönthet úgy, 
hogy zsákmányát megragadja, és a föld alá rántja. Az áldozat a 
következő harci körben sikeres támadással kiszabadulhat, de 
ha nem sikerül neki, akkor a démon lerántja a mélységbe.  
Ha  a  FÖLDDÉMON  életereje  6  vagy  az  alá  csökken,  
automatikusan menekülőre fogja. Nem érdekli az sem, hogy 
megsérülhet menekülés közben, hisz a föld alatt tud 
regenerálódni. Viszont ha elveszti a kapcsolatát a talajjal (pl.: 
magasba emelik), rohamosan gyengülni kezd.  
 

 
 
A  legenda  szerint  a  FÖLDDÉMONOK  egy  rosszul  sikerült  
alkímiai kísérlet végtermékei. A szer véletlenül kiömlött a 
földre, és attól kezdve léteznek ezek a lények. Ételre ugyan 
nincsen szükségük, de szívből gyűlölik az embereket, és 
minden  életformát,  ezért  is  támadnak  rá  bárkire,  aki  él  és  
mozog. 
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FULLÁNKFÉREG 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Barlangok; Erdő; Dombok; Vadon 
TALÁLKOZÁSOK száma: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 

 
Úgy gondolják, hogy rokoni kapcsolat lehet az Óriás 
Homokféreg, és a FULLÁNKFÉREG között, bár ez utóbbit nem 
a Koponyák sivatagában él, hanem Allansia északi erdőiben. 
(Akadnak olyan allansiai nyelvjárások, melyek Bűzféreg néven 
illtetik, mivel a közelében lévő oszladozó holttestek 
rózsaillatnak nem nevezhető szagot árasztanak a közelében.) 
Akár hét méteresre is megnőhet ez a sárga, ízelt testű 
teremtmény,  melynek  a  farkán  lévő fullánkja  mérgező.  A  
szokásos 2 ÉLETERŐ pont helyett 3 ÉLETERŐ pontot sebez, ha 
eltalál. Általában beássa magát, és váj egy tölcsérszerű formát a 
laza talajba, amibe a gyanútlan áldozata, ha belesétál, akkor 
már  nem  képes  kimászni.  A  gödör  alján  pedig  ott  várja  a  
FULLÁNKFÉREG a barlangjában. Árulkodó nyom lehet a 
nagy gödör szélén szanaszét elterülő csontok halmaza, viszont 
a maradványok nagy részét maga alá temeti, ezért 
előfordulhat, hogy értékes kincsek rejlenek az odújában.  
 

 
Érdekes, hogy a teremtmény nyálkájáért egyes Nekromanták 
igen szép pénzt fizetnek, mivel varázskomponens. 
Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy veszedelmes 
ellenfélről van szó, tehát ne ismerj kegyelmet vele szemben!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARK 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 11 
ÉLŐHELY: Erdő, Dombok; Bányák, Kazamaták; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Harci Fejsze 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés 
 
Hatalmas tartályokban a felszín alatt a labirintusok mélyén a 
gonosz varázslók már régóta kísérleteznek a különböző lények 
keresztezésével, úgymint Goblinok, Ogrék, Trollok, Óriások 
stb. Az első sikeres eredmény az Ork és Troll keresztezéséből 
született  Doragar  volt.  A  másik  ilyen  típusú  teremtmény  a  
Goblin  és  az  Óriás  keresztezéséből  alakult  ki.  A  tudomány  
nagy könyvében GARK néven szerepelnek. Nagyon 
hasonlítanak a Goblinokhoz, viszont több mint két és fél méter 
magasak, ügyesek, izmosak, és nagyon agresszívek. Barna a 
bőre, kemény és szívós teremtmény. Bizonyított tény, hogy jól 
forgatják a bárdot és a kardot. 
 

 
 

Nem túl intelligensek, és könnyen kiszámíthatóak, főleg a 
csata  hevében.  Általában  őrként  alkalmazzák  őket.  Szeretik  a  
fényesen csillogó tárgyakat, ezeket gyakran aggatják magukra, 
még akkor is, ha értéktelenek. 
Ha hihetünk egy fél-elf kém szavainak Rettegett Balthus 
seregében jó néhány egyed szolgál.  
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GENDZSI 
 
ÜGYESSÉG: 12 
ÉLETERŐ: 0 (választható) 
ÉLŐHELY: Kazamaták, Labirintusok, Csatornák 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Élőholt 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A föld és a mágikus sík között található a lélek síkja. A legtöbb 
lélek ide kerül, és innen indul felfelé, vagy lefelé a választott 
istenéhez.  Vannak  viszont  lények,  akik  itt  élnek,  mint  pl.  a  
kopogó szellemek. Ők csapdába estek itt haláluk jellege miatt. 
A  GENDZSIK  szintén  ennek  a  síknak  a  lakói;  a  
szellemvilághoz kapcsolódnak ők is. Egész lényük egy torz 
fehér arcból áll, arcukon valamiféle ördögi vidámság ül 
mindig. Bárki, aki először találkozik velük veszíteni fog 1 
ÜGYESSÉG, 2 ÉLETERŐ pontot, pusztán a megjelenésük 
miatt. A GENDZSIK képesek tárgyakat mozgatni melyeket 
dobálhatnak, de akár vívhatnak így karddal is. Harcolni 
ellenük nagyon nehéz, mert nem fizikai, hanem szellemi 
lények. Közönséges fegyverrel nem lehet megsebezni őket, 
viszont le lehet őket fizetni valamiféle ajándékkal. Ekkor jól 
jöhet valamilyen mágikus tárgy, ital, fegyver. Nehéz velük 
alkut kötni, sokszor nem is tartják be az adott szavukat. 
Érdemes folyamatosan szemmel tartani őket. 
 

 
 
 
A Fekete Toronyból visszatért varázsló feljegyzéseiből 
kiderült, hogy ezek a lények könnyedén elhárítják a 
közönséges tűz varázslatokat, és megfosztják a tapasztalatlan 
varázslókat  mágiájuktól,  ám  a  Fény  Ékkőtől  még  ők  is  
tartanak.  
 
 
 
 
 
 
 
 

GHOUL 
 
ÜGYESSÉG: 8 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Sírok; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Élőholt 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Valamikor ezek a lények emberek voltak, de a vámpírok 
élőholttá tették őket. Itt maradtak a földön haláluk után, hogy 
ebben a szörnyű formában „éljenek” tovább. Sírokban, 
kriptákban bújnak meg, de éjszakánként akár egy városban is 
felbukkanhat egy példányuk. Kedvenc eledelük, a friss hús, 
főleg ha az emberi. Úgy néznek ki, mint a zombik, de náluk 
sokkalta veszélyesebbek. Rothadnak, bőrük foszlik, maradék 
húsukat a férgek rágják. Ruházatuk rongyos és nagyon büdös. 
Folyamatosan vigyorognak, és sziszegnek, nyelvüket ki-
kidugják a szájukon, főleg ha új áldozat van kilátásban. 
Jellemzően magányos lények, ám zombik vagy más élőholt 
lények előfordulhatnak a társaságukban.  
Karmos  kezeivel  harcol,  azzal  küzd.  Nem  fél  semmitől,  csak  
vakmerően halad előre. A GHOUL karmai igen veszélyesek, 
mert mérgezőek. A mérge meg tudja bénítani az áldozatát 
négy sikeres találat után egy felnőtt embert teljes egészében 
mozgásképtelenné képes tenni. Az áldozata nem tud beszélni, 
mozogni, nem képes cselekedni; egész testét erős zsibbadás 
uralja. Lélegezni tud, és érzékeli, hogy mi folyik körülötte, de a 
GHOUL ekkor már vígan lakmározik a testéből. Élve falják fel 
áldozataikat. 
Mint  a  legtöbb élőholt  teremtményre,  a  szenteltvíz  rá  is  maró 
hatással van. Ha az nem végezne vele, akkor csak hűséges 
fegyveredben bízhatsz.  
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GNÓM 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Erdő; Dombok; Barlangok; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságos - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Kissé ingerlékeny, maguknak való kis lények a GNÓMOK. Ők 
nem avatkoznak az emberek, és más értelmes lények 
belügyibe, nem érdekli őket, és nem is akarnak velük törődni. 
Jó érzékük van a tudományokhoz, és a technikai eszközökhöz. 
Távoli  rokonaik  a  TÖRPÉKNEK.  Nem  törődnek  a  többi  faj  
erőszakos életével, rájuk hagyják. Csak azt akarják, hogy békén 
hagyják őket. Ha mégis megzavarják érthetően a kalandozók 
tudtára adják, hogy hagyják békén. Nem támadnak, csak 
védekeznek. Mágiát használnak, de csak védekezésre. Ritka, 
amikor varázslattal megtámadnak valakit, ám ekkor már 
nagyon idegesek, vagy az ellenfél túl közel merészkedett a 
településükhöz. Nem ritka ilyenkor, hogy a betolakodó kap 
egy-két támadó varázslatot pl.: villámot. Érthetővé téve 
számára, hogy minél előbb hagyja el az adott területet. 
 

 
 
Akadnak azért néhányan még a gnómok között is, akik 
valamilyen módon kirínak fajtársaik közül. Kharé városában él 
egy gnóm, aki foglalkozását tekintve kereskedő, és számtalan 
áruval kedveskedik a hozzá betérő fizető vendégeknek. Aztán 
itt van Igbut, a gnóm, aki Szukumvit bárónál teljesít 
szolgálatot próbamesteri rangban. Leggyakrabban azért mégis 
csak egy erdő mélyén találkozhatunk velük, ahogy épp 
békésen szunyókálnak egy gombán ülve.  
 
 
 
 
 
 

GOBLIN 
 
 Goblin Mocsári Goblin 
ÜGYESSÉG:  5 6 
ÉLETERŐ:  5 6 
ÉLŐHELY: Dombok; Síkságok; Vadon; Barlangok; 
Labirintusok; Mocsár 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Rövidkard Fejsze 
PÁNCÉL:  Könnyű Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs Nincs 
 

 
 
Méretre kisebbek, mint az ORKOK, de ugyanolyan undorítóak. 
Sok gondot okoznak minden civilizált területen. Ez az 
alattomos  barna  bőrű kis  lény  egy  illetve  másfél  magasra  nő 
meg.  Öltözékük  rongyos  szőrme,  vagy  irha,  rajta  használt  
páncél  hordanak.  A  GOBLINOK  áldozataikat  foglyul  ejtik,  és  
mindenféle  halálos  játéknak  teszik  ki  őket,  bár  ezt  
leggyakrabban Törpékkel, és Elfekkel teszik meg. Őket szeretik 
így kínozni, hiszen állításuk szerint a húsuk így finomabb. 
Találhatóak még elvétve a világban saját falvaik, amiket csak 
GOBLINOK laknak. A Varázslók Háborúja idején az Orkok, és 
a Trollok mellett szolgálnak a Káosz seregeiben. Mint legtöbb 
rokonuk szívesebben élnek a föld alatt, mert nem szeretik az 
erős napfényt. Általában karddal és fejszével harcolnak, de 
ügyesen bánnak a tőrrel is. Halálos pontossággal képesek 
eldobni azt. (Dobj 1 kockával! Ha 1-3 a dobás értéke, az 
azonnali halál /hacsak nem viselsz valamiféle páncélt vagy 
pajzsot!/ Ha 4-6 a dobás értéke 3 ÉLETERŐ pontos levonás jár) 
Alattomos  csapdákat  állítanak,  és  ezt  profi  módon  készítik  is  
el. Botló zsinórt feszítenek ki vagy verem csapdát szoktak 
legtöbbször készíteni. A gödör aljára kihegyezett karókat 
tesznek.  
Minden  egy  goblin  törzset,  a  legerősebb  harcos  vezeti.  
(ÜGYESSÉG: 7 ÉLETERŐ: 6) Mindig ő az első a harcban. 
A MOCSÁRI GOBLINOK hasonlítanak szárazföldi társaikhoz, 
csak annyi a különbség, hogy vékonyabbak, és a bőrük zöld 
színű. testük már majdnem pikkelyes, kezükön és lábukon 
úszóhártya találhatóak. A legtöbb időt a mocsárban töltik 
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portyázással és vadászattal. Általában a Kokomokoára lesnek, 
amiket  gyűlölnek.  Ők  is,  mint  a  többi  GOBLIN  szeretik  a  
foglyaikat kínozni. Egyes hajótöröttek számoltak be arról, hogy 
a  MOCSÁRI  GOBLINOK  elfogták  őket,  és  esténként  egy-egy  
társukat óriás piócákkal véreztették ki, csak úgy 
látványosságnak az esti lefekvés előtt. 
A Goblinoknak számos alfaja és mutációja létezik. Bárhová is 
vezet az utad kedves olvasó, ezekkel a lényekkel biztosan 
találkozni fogsz.  
 

GÓLEM 
 
 Húsgólem Kőgólem Fagólem 
ÜGYESSÉG:  8 8 8        
ÉLETERŐ:  7 11 6 
ÉLŐHELY: Ahol a mester él 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi Közepes Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs Nehéz Közepes 
SEBZÉS MÓDOSÍTÓ: Nincs +1 sebzés Nincs 
 

 
 
A GÓLEM egy mágikus teremtmény, amit varázslók hoznak 
létre. Hasonlatosak a Kristály Harcoshoz, de sokkal 
rugalmasabbak, azt teszik, amit uruk parancsol nekik, éberek, 
és mindig engedelmesek. Egy GÓLEMET csak nagy tudással, 
és hatalommal rendelkező varázsló képes teremteni, mely 
általában ez egy napos procedúrát vesz igénybe. Néhányan 
mágus viszont kidolgozott egy új eljárást, amivel azonnal lehet 
GÓLEMET teremteni, csupán rámutat valamilyen tárgyra a 
mágus, pl.: egy szék; mond pár szót halkan, és az életre kel a 
tárgy, mely egy humanoid formát vesz fel. Egyetlen hátránya, 
hogy  nem  mindig  engedelmes,  elfordulhat,  hogy  nem  teljesít  
bizonyos parancsokat. 
 
A HÚSGÓLEM, az egyik legelterjedtebb formája a 
GÓLEMEKNEK. Mindenféle testrészekből összevarrt kreatúra. 

Ronda és gusztustalan, három méter magas lény. Mint minden 
GÓLEM ő sem képes a beszédre, és teljesen süket. Egy dolgot 
ért meg, az pedig az ura parancsa. Képes páncélokat, 
szétzúzni, csontokat porrá törni. 
 
A GÓLEMEK egyik legerősebb fajtája a KŐGÓLEM. Könnyen 
összetéveszthetőek egy szoborral, mert mindig egy darab 
kőből faragják ki őket. Néha szándékosan állnak úgy, mint egy 
szobor, ezzel megtévesztve az arra járókat. A KŐGÓLEMEK 
általában  őrt  állnak  valami  felett,  védve  azt  a  betolakodóktól.  
Egyes GÓLEMEK sokkal emberszerűbbek, és jóval 
bonyolultabb feladatokat látnak el, mint pl.: egy szolga 
szerepét.  Nem  ritka,  hogy  mikor  kifaragják,  akkor  fegyvert  is  
faragnak neki, mellyel képes harcolni is. Testük olyan kemény, 
hogy éles és szúró fegyverek nem sebeznek rajta. Kard, dárda, 
nyíl, stb. hatástalan. A zúzó fegyverek (mint pl.: Harci kalapács 
vagy buzogány) viszont 2 ÉLETERŐ pontos sérülést okoznak 
neki. 
 
A FAGÓLEMET nem szükséges egyetlen nagy rönkből 
kifaragni,  de  fontos,  hogy  minden  része  ugyanabból  a  fából  
készüljön. Mikor éltre kel, akkor teljesen sebezhetetlenné válik 
bizonyos mágikus támadásokkal szemben, sőt az erős mágikus 
fegyverek is csak sima sérülést okoznak neki. Egyetlen 
ellenfele a tűz, pillanatok alatt lángba tud borulni, és olyan 
lesz,  mint  egy  nagy  égő fáklya.  Egy  tolvaj  klán  embere  arról  
számolt be, hogy egy fagólem ajtónak álcázva magát kevés 
híján végzett vele.  
 
Léteznek  persze  egyéb  gólem  típusok  is,  bár  ezek  jóval  
ritkábbak. Egy ismeretlen történetíró bizonyos Vasgólemről 
tesz említést, mely olyan volt akár egy harci gépezet. 
Könnyedén tört át a meggyengült várfalakon. Egy bennszülött 
törzs sámánja pedig egy Kincs gólemről számolt be, aki mesés, 
de elátkozott vagyont őriz.  
 

GONCSONG 
 
ÜGYESSÉG: 5 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Bárhol a világon 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
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A GONCSONG egy olyan lény, ami képtelen más élőlények 
nélkül létezni. Ez a kegyetlen kis teremtmény átveszi a 
gazdatest felett az uralmat, és őt használja gonosz tervei 
véghezvitelére. Úgy néz ki, mint egy aratópók, de lábai inkább 
a rákra emlékeztetnek. Egy pár aprócska szeme csápokon 
helyezkedik el a test elején. Fizikailag gyenge, viszont nagyon 
intelligens. Általában valamilyen vezető beosztásban lévő 
személyt szemel ki. Ez lehet egy uralkodó, hadúr, király, vagy 
főmágus stb. Rátelepszik áldozata fejére, és fullánkját 
belemélyeszti annak agyába, ezzel átveszi az áldozat teste 
felett az uralmat. Ezt a „vékonyka csövet” kell elvágni ahhoz, 
hogy a GONCSONG végleg elpusztuljon.  
A gazdatest átveszi a GONCSONG tulajdonságait (+5 
ÜGYESSÉG,  és  +5  ÉLETERŐ),  mert  védenie  kell  a  fejére  
telepedett parazitát, ezért erősebbnek kell lennie. Ha kialakult 
a kapcsolat, akkor már nem lehet normál hagyományos 
fegyverrel sebet ejteni a gazdatesten, csakis kizárólag 
valamiféle tűzalapú mágikus eszközzel. (ilyen pl.: Lángpallos, 
mely  rozsdás  késsé  képes  változni.)  Ez  a  fegyver  áthatol  a  
parazita mágikus védelmén. Ha meghal a gazdatest, akkor 
kihúzza a fullánkját, és azonnal másik áldozat után néz. Éber 
áldozatnál ÜGYESSÉGPRÓBÁT kell dobnia annak, akire 
ráugrik. Sikertelenség esetén azonnal kapcsolatba lép vele, és 
átveszi felette az uralmat. Ha sikerült a próba, akkor szabadon 
lehet rá támadni, de amint megnyer egy fordulót, azonnal 
beveti a fullánkját, és már vége is a harcnak. Az áldozat 
gazdatest lesz, és a GONCSONG folytatja gonosz kis tervét a 
világ ellen. 
 

GRANNITUSZ 
 
ÜGYESSÉG: 4 
ÉLETERŐ: 3 
ÉLŐHELY: Barlang; Labirintus. 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Barátságtalan - Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: -1 sebzés 
 

 
 
A  GRANNITUSZOK  (vagy  ahogyan  a  Tűz  Szigeten  hívják  
őket: Kőrákok) földalatti helyeken, sötét barlangokban élnek, 
és vadásznak. Meglehetősen kis számban léteznek a Titánon. 
Akkorák, mint egy kókuszdió. Tatura hasonlító páncélt 
viselnek, ami teljesen olyan mintha egy földön fekvő szikla 
lenne. Ezért könnyen képes beleolvadni a környezetébe, és így 
könnyen  képes  lesből  támadni.  Ha  az  áldozat  elég  közel  ér  
hozzá, akkor hírtelen kiugrik mind a nyolc lába a páncélja alól 
és beleharap a kalandozóba. Az első támadást nem lehet 
elkerülni, automatikusan sérül az áldozat 1 ÉLETERŐ pontot, 
utána már a harc szabályai érvényesek. 

GREMLIN 
 
 Szárnyatlan Szárnyas 
ÜGYESSÉG:  4 5 
ÉLETERŐ:  3 4 
ÉLŐHELY: Barlangok; Erdő; Labirintus 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA:  Átlagos   Magas 
FEGYVER: Tőr Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs -2 sebzés 
 
A GREMLINEK apró humanoid teremtmények, melyek a föld 
alatt  élnek.  A  szárny  nélküli  példányok  maximum  fél  méter  
magasra nőhetnek meg, de ez nagyon ritka eset, jellemzően 
alacsonyabb a testmagasságuk. Vékony testalkatúak, vékonyka 
végtagokkal, és ehhez képest nagy fejjel rendelkeznek. A bőrük 
zöldes színű, hosszú hegyes fülük és hosszú orruk van. 
Öltözékük szegényes és rongyos. Néha csak zsákvásznat 
húznak magukra, de nem ritka a szakadt, foszladozó ruha sem 
rajtuk. Habozás nélkül megtámadják a még náluknál jóval 
nagyobb teremtményeket is. Tőrrel vagy késsel harcolnak. Föld 
alatt könnyen el tudnak rejtőzködni, gyakori lakói a 
tömlöcöknek, alagutaknak, ahol a szűk járatokban csak ők 
férnek el. Nem ritka, hogy kisebb kincseket halmoznak fel.  
 

 
 

Rokonaik a SZÁRNYAS GREMLINEK, kisebbek, 
vékonyabbak, de ugyanolyan gonoszok, mint nagyobb 
rokonaik. Csak 15 centiméterre nőnek meg. Apró bőrszárnyuk 
van, amivel képesek repülni. Kinézetre teljesen ugyanolyanok, 
mint  GREMLINEK.  A  mágusok  gyakran  kérik  meg  őket  
komponensek begyűjtésére, és kémkedésre. Fegyvert nem 
hordanak, mert túl aprók, de éles fogaikkal komoly sérüléseket 
képesek okozni. 
A Fekete erdő alatt húzódó járatok mélyén él egy Gremlin 
kolónia,  legalábbis  erről  mesél  egy  törpe,  aki  fiatalon  
kalandozott arrafelé. 
 



KALAND JÁTÉK KOCKÁZAT SZEREPJÁTÉK 
 

44 

GRETCH 
 
ÜGYESSÉG: 10 
ÉLETERŐ: 13 
ÉLŐHELY: Sivatag 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A bölcs sivatagi nomádok, kik képesek a homokból olvasni, 
csak  ők  tudják  felismerni  elsőre,  hogy  hol  ásta  be  magát  a  
földbe egy GRETCH, várva áldozatára. 
A GRETCH egy homokszínű csúszómászó lény. Kígyó feje 
van,  viszont  két  lábon  jár,  mint  az  emberek.  Karjai  éles  
kampóban végződnek, amik olyanok, mint egy görbe tőr. 
Harcban  3  ÉLETERŐ pontnyi  sebzést  okoz.  Átvág  mindent:  
bőrt, húst, csontot. Hidegvérű teremtmény, ezért neki is 
szüksége van a napfényre. Reggelente kint kell sütkéreznie a 
köveken,  utána  pedig  eltemeti  magát  a  homokba.  Ezt  mindig  
valamilyen forgalmasabb út mellett teszi, ahol biztosan járnak 
utazók, vagy karavánok. A homokból csak a két szeme látszik 
ki, erről képesek felismerni a nomád népek. Folyamatosan 
minden nap szüksége van táplálékra, mert egyébként 
legyengül, és elpusztul. Ezért minden nap vadásznia kell,  hisz 
ha nem jutnak táplálékhoz, akkor egymást falják fel.  
A  sivatagi  lényekkel  foglalkozó  tudósok  nincsenek  azonos  
állásponton ezen teremtmények elterjedését illetően, sőt még 
olyan elméletek is felmerültek, hogy a kígyóemberek 
(Caarthok) egyik kísérletének eredményeképpen jöttek létre.  
 

 
 
 

GYÍKEMBER 
 
  Kétfejű Mutáns 
 Gyíkember Gyíkember Gyíkember 
ÜGYESSÉG:  8 9 9 
ÉLETERŐ:  9 10 9 
ÉLŐHELY: Dzsungel; Mocsár; Romok; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Hüllő / Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos - Magas 
FEGYVER: Dárda Ostor Bunkósbot 
PÁNCÉL: Közepes Közepes Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs Nincs Nincs 
 

Vannak olyan területek a világon, ahová nem ér el az emberek 
birodalma. Ilyenek a hatalmas mocsarak, a déli dzsungelek, 
melyek határai egészen a Koponyák sivatagának pereméig 
terülnek el. Errefelé a GYÍKEMBEREK az urak. Ezek a gonosz 
lények igyekeznek a határaikat minél jobban kitolni. 
Szerencsére nagyban függenek a melegtől és a nedves 
éghajlattól. Legközelebbi kolóniájuk a Tűz szigeten található 
Allansiában. A bőrük zöld és pikkelyes. Felegyenesedve 
elérhetik a két és fél méter magasságot. Olyanok, mint egy 
megtermett ember. Fejük gyíkszerű, a koponya hátsó részen 
szarvak találhatóak. Hosszú farokkal rendelkeznek. A 
gerincükön végig tüskék futnak végig. A páncéljaik 
testreszabottak, így mások nem igazán tudnak mit kezdeni. 
Kedvelt  fegyvereik  közé  tartozik,  a  görbe  kard,  lándzsa,  
hosszú  kard,  balta  és  a  korbács.  Értelmes  lények,  katonai  
hierarchiába élnek. Hatalmas seregeik vannak, ami jól képzett 
GYÍKEMBEREKBŐL áll így igen ütőképesek. Az utasításokat 
egy felsőbbrendű egyedtől, a Gyíkkirálytól kapják. Ritkán 
ejtenek hadifoglyokat, de ha ez megtörténik, akkor bányákba 
viszik őket, és ott rabszolgaként dolgoztatják. Ez lehet arany, 
ezüst,  vagy  másmilyen  értékes  érc.  A  GYÍKEMBEREK  
sikeresen tenyésztik, és idomítják az Óriás Gyíkokat, amiket 
hátas jószágként használnak. Azért szeretik őket, mert nagyon 
fürgék és mindenfajta terepen könnyedén átkelnek. Hátasként 
használhatnak még Triceratopsot is. Ez a lény nagyon buta, de 
rendkívül erős, és hatalmas élő falat képesek alkotni vele 
harcban. 
Létezik  a  GYÍKEMBEREK között  egy ritka  faj,  ők a  KÉTFEJŰ 
GYÍKEMBER. Ők mindig valamilyen vallási vezető szerepét 
töltenek be. (A GYÍKEMBEREK legtöbben a gyík istent, Silur 
Cha-t imádják) Nagyobbak a GYÍKEMBEREKNÉL, és mindig 
valamilyen rabszolgát tartanak háziállatnak maguk mellett, 
akit bármikor feláldozhat istenének, ha úgy véli, arra van 
szükség.  Szavait  senki  nem meri  megkérdőjelezni,  mert  ők az  
isten szószólói itt a földön, a GYÍKEMBEREK szerint. 
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Kevésbé népszerű faj, és a fentiekkel ellentétben nem örvend 
olyan nagy tiszteletnek a MUTÁNS GYÍKEMBER. Valamilyen 
deformálódott szabálytalan torzulásnak köszönhetik ezt. A 
változásuk miatt kilökődtek a GYÍKEMBER társadalom 
perifériájára. A mutáció lehet végtagtorzulás, görnyedt hát, 
eltérő bőrszín, bármi, ami nem hétköznapi a GYÍKEMBEREK 
között.  A  csatában  mindig  a  frontvonalba  terelik  őket.  Ők  a  
golyófogók, élő pajzs. A Kétfejű unokatestvérei nem 
hajlandóak beengedni őket a templomba, mert tisztátalannak 
vélik őket, a testi torzulásuk miatt. Így ők máshol kénytelenek 
áldoznak az isteneknek. 
 

GYÍKKIRÁLY 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Dzsungel; Mocsár; Romok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Hüllő / Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Kard 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés 
 
Mindössze ötszáz éve a gyíkemberek törzsekbe tömörülve 
éltek,  és  harcoltak  egymás  ellen.  Ám  volt  az  
egyedfejlődésüknek egy külön ága: a GYÍKKIRÁLY. Ő sokkal 
intelligensebb és jóval erősebb a hétköznapi gyíkembereknél. 
Nem sok idő telt el, és egyesítették a gyíkemberek vad törzseit, 
majd elkezdtek uralkodni felettük. A maguk módján nagyon 
ügyes és sikeres vezetők! Minden egyes GYÍKKIRÁLYT 
személyenként húsz gyíkember testőr véd.  
A harc terén is megállják a helyüket, csatában nagyon 
veszélyesek. Kedvenc fegyverük a lángpallos, ami igen ritka és 
erős mágikus fegyver. A GYÍKKIRÁLYOK elvárják az alázatot 
az  alattvalóiktól,  és  nem tűrik  a  keveredést  senkivel.  Ha ilyen 
eset a fülükbe jut, akkor azt halállal büntetik. 
Tudvalévő, hogy a Tűz szigeteken élő Gyíkembereket is egy 
Gyíkkirály irányítja, bár egyesek úgy vélik, őt már megölte egy 
bátor kalandozó.  
 
 

 
 
 
 

GYÍKNŐ 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 8 
ÉLŐHELY: Városok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉS MÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Senki  sem tudja,  hogy honnan is  származnak a  GYÍKNŐK.  A 
tudósok valamiféle rejtett királyságot emlegetnek, ami a keleti 
dzsungelben található, mások a déli szigeteket vélik a 
hazájuknak, de akadnak olyanok is, akik a Nyugati Óceánon 
túli titokzatos ismeretlen világból származtatják őket. Soha 
nem telepednek le sehol, mindig csak egy pár évig maradnak 
egy helyen. Utána pedig mintha nem is lettek volna soha ott, 
egyszerűen egyik napról a másikra eltűnnek. Úgy néznek ki, 
mint egy kis sárkány, viszont főleg humanoidra emlékeztető 
vonásaik vannak. Hosszú karok és lábak, egyenes hát, 
szárnyaik nincsenek. Mélyvörös a bőrük színe, ami pikkelyes, 
és folyamatosan hámlanak. Emberszabású ruhákat viselnek, 
amik sokkal díszesebbeket, mint az átlag polgáré. Ha 
valamelyik városban letelepedik, általában mágikus tárgyakkal 
kezd kereskedni. Ritkán, akár igazi ritkaságokat is fel lehet 
náluk lelni. A leggyakoribb mágikus tárgyaik közé tartozik a 
skorpió alakú medál, ami segíthet a védekezésben, szerencsét 
adhat, vagy erőt a viselőjének. 
 

 
 
Képes a szájából, tüzet fújni!  Dobj 1 kockával! Ha az eredmény 
1-3  azonnali  halált  okoz,  a  többi  esetben  1  ÉLETERŐ pontnyi  
veszteséget.  Ez  mellett  még  éles  karmaival  harcolhat.  E  
képességük  miatt  félnek  is  tőlük  a  városiak,  és  az  állatok  is  
elkerülik őket. Csak ha szükséges, akkor érintkezik a 
közemberekkel,  hogy  elkerüljék  a  feltűnést.  Általában  a  
városok kereskedő negyedében találhatóak meg. 
Kissé  sziszegve,  de  beszélik  az  emberi  nyelvet,  és  imádják  az  
egzotikus illatú füstölőket. A tolvajokkal viszont kíméletlenül 
elbánnak! Jegyezd meg ezt, ha a Feketehomok kikötőben jársz! 
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HALÁLKÍSÉRTET 
 
ÜGYESSÉG: 9 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Sírok; Kazamaták 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Élőholt 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kard 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Mikor egy gonosz ember meghal, és eltemetik, a lelke nem 
száll  le  az  alvilágba,  hanem  idefent  marad.  Hogy  hogyan  és  
miért, azt nem lehet tudni, de a saját kriptájukat nem 
hagyhatják el.  
A HALÁLKÍSÉRTET olyan, mint egy fehér halotti lepelbe 
öltözött  ember  csak  két  csontos  keze,  és  egy  vörösen  izzó  
szempár  látszik  ki  alóla.  Harcban  mindig  a  vele  együtt  
eltemetett fegyverek, közöl választ egyet, melyek általában 
szépen megmunkált míves kardok. A hétköznapi harci 
eszközök nem árthatnak neki, kizárólag csak az ezüstből 
készült fegyverek képesek sebet ejteni rajta. Tarts ezt észben, 
ha Kharé temetőjében jársz! 
 

 
 
Ezek a lények mindig nagy mennyiségű kincsekkel lettek 
eltemetve, ezért aki végez egy ilyen lénnyel, az nagy jutalomra 
bukkanhat. 
 

HALÁL KÜLDÖNCE 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Démoni Létsík,  
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 

Ez a lény talán a világ legbizarrabb orvgyilkosa. Egy játék 
keretein  belül  az  őrületbe,  majd  a  halálba  kergetik  áldozatait.  
Megjelenése már önmagában is groteszk. Vézna rothadó testét 
rongyokba tekeri, szemgödréből és a szájából gennyes váladék 
csordogál, ezért gurgulázva beszél.  

 
Ha azonnal nem mártanak a szívébe egy ezüst tört (ezáltal 
száműzve őt démoni létsíkjára), akkor elkezdődik a játék. 
Ebben a szadista játszmában a HALÁL szó nagy szerepet 
játszik. Az áldozat az elkövetkező időben, ha megtalálja a halál 
szó  összes  betűjét,  amit  a  HALÁL  KÜLDÖNCE  helyezett  el,  
akkor az utolsó betű megtalálása után szörnyű kínok közepette 
kiszenved. Eközben ez a gonosz lény megjelenik, és 
gyönyörködik áldozata haláltusájában. Ha a kalandor nem 
találja meg az összes betűt, akkor megmenekült az átoktól. 
Sokan úgy vélik, a HALÁL KÜLDÖNCE egy másik 
dimenzióban él, és csak idézés útján lehet rászabadítani az 
áldozatára. 
 

HALÁL PÓK 
 
ÜGYESSÉG: 12 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Démoni sík; Kazamaták; Romok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Démon 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Egyes démonok a démoni síkon gőzölgő kénköves gödrök 
felett leginkább lelkek kínzásával töltik az idejüket. Akadnak 
azonban olyanok, akik megpróbálkoznak mindig újabb és 
újabb lelkek begyűjtésével a fenti világból. Az egyik ilyen lény 
a HALÁL PÓK. Ez a teremtmény egy hatalmas szürkésfekete 
pók alakjában jelenik meg. Közel öt méter hosszú, a feje olyan, 
akár egy öregemberé. Kazamatákban, romok között lesi 
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áldozatát, várja, hogy belesétáljon az előre elkészített 
csapdájába. Hatalmas és kusza ragadós ezüstszínű hálót sző, 
mely egyben egy portál is a démoni síkra, ahol él. Csatában, ha 
megmar valakit, akkor mérget fecskendez a testébe, mely 
szinte teljes bénulást okoz. Sikeres SZERENCSEDOBÁSSAL el 
lehet  kerülni  ezt.  Ha  nem  sikerült  a  dobás,  akkor  a  HALÁL  
PÓK az áldozatát belevonszolja a hálójába, és átlép a démoni 
síkra,  hogy  ott  az  új  lelket  belevethesse  valamelyik  gödörbe.  
Ám nem csak az jár rosszul, akit megmar, hanem az is, aki a 
hálójába ragad, mert azt is ugyanúgy átviszi a saját létsíkjára. 
Egy kalandor beszámolójából értesültünk róla, hogy Akharis 
sírjánál látott felbukkanni egy HALÁL PÓKOT, ám sajnos több 
részlet erről nem áll a rendelkezésünkre.  
 

 
 

HALEMBER 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Tavak; Folyók; Mocsarak 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Hal / Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan - Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Háromágú szigony 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 

Régi pergamenek arról tanúskodnak, hogy a HALEMBEREK 
egy gonosz varázsló kísérleteinek az eredménye képen jöttek 
létre, aki a Felhősipkás hegyekben élt és alkotott. Furcsa hibrid 
teremtmények; félig halak, félig pedig emberek. Nyurga lábaik 
vannak, széles a felsőtestük, tömzsik, nyakuk viszont nincs. A 
fejükön  halszerű dülledt  szemek  ülnek,  szájuk  pedig  széles.  
Színük a zöld és sárga árnyalataiban változik. Mindig vizesnek 
kell lenniük, egyébként azonnal kiszáradnak, és meghalnak. 
Képesek egyaránt lélegezni a szárazföldön, és a víz alatt is. 
Van kopoltyújuk és tüdejük is. A napfényt nem bírják elviselni, 
mert kiszárítja a testüket, ez okból kifolyólag elvonultan élnek 
víz közeli barlangokban és árnyas nedves helyeken. Magányos 
lények, gyűlölik a többi élőlény társaságát, és kerülik őket. 
Évente viszont egyszer a tavaszi napéjegyenlőség idején 
összegyűlnek a hegyekben az ősi tónál, ahol születtek. 
Hangjuk gurgulázó, és leginkább akkor hallhatják, amikor egy 
idegen téved a területükre. Nem rendelkeznek túl nagy 
értelemmel, de egyesek egyedek képesek lándzsát, gerelyt 
vagy  egyéb  fegyvert  használni.  Ezek  minden  bizonnyal  előző 
ellenfeleik tárgyai voltak valamikor Állandóan éhesek, 
legtöbbször élelemszerzésből támadnak. A gyengéjük a 
csillogó villogó tárgyak, gyűjtik őket, ezekből hatalmas 
készleteket halmoznak fel a saját medencéjükben.  
Közeli rokonaik a Pelaginek, bár őket leginkább a Hajnal 
szigetek környékén lehet megtalálni.  
Tudunk olyan esetről, amikor a halemberek lesből támadtak 
tengerészekre az éjszaka folyamán. Egy bizonyos Barnock 
kapitány  számolt  be  az  esetről,  de  mint  tudjuk  a  
tengerésztörténetek legtöbbször túlzóak.  
 

HAMAKEI 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Bárhol; Romok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Bot 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Tornyaikban elrejtőzve a világ szeme elől élnek a HAMAKEIK. 
Ők az utolsó maradványai az ősi időknek, hiszen több 
évszázados kort képesek megérni, sajnos testük igen gyenge. 
Humanoid alakjuk van, noha a fejük formája olyan akár a sasé. 
Öltözékük anyaga mindig valamilyen finom kelme. Életüket 
mágiával, és mágikus tárgyakkal hosszabbítják meg, akár a 
végtelenségig. Az idejük nagy részét tudásuk bővítésével 
töltik. Hatalmas nagy könyvtárat és régiség gyűjteményt 
tartanak fent. Elsődleges lételemük a tanulás, és bölcsességük 
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növelése bármilyen téren. Ritkán, de szinte egyáltalán nem 
folynak bele a világ történéseibe, ezért is kerülnek mindenféle 
konfliktust a más lényekkel. 
Előfordul,  hogy  tanácsért  folyamodnak  hozzájuk.  Ebben  az  
esetben cserébe valami értékes ritkaságot kérnek pl.: könyvet 
vagy mágikus tárgyat esetlegesen szükség szerint cserélgetik is 
azokat. 
Jellemüket tekintve elég szeszélyesek, kicsit bolondosak, 
maguknak  valók,  de  ez  csak  a  látszat!  Fél  szemmel  mindig  
figyelnek, és ha kell ravaszak is tudnak lenni, mint egy róka! 
Hatalmas  tudás  birtokosai  ők,  így  olyanokról  is  vannak féltve  
őrzött hagyatékaik, akik az emberek már csak legendákból, 
mondákból ismernek. A bölcs emberek, tudósok, kik a régmúlt 
időket kutatják, nem egyszer felkerekednek és felkeresik 
valamelyiküket pontosítás véget. 
A HAMAKEIK ritkán mozdulnak ki biztonságos közegükből. 
Ha  ez  megtörténik,  akkor  erős  mágikus  kísérőkkel  védik  
magukat. Közvetlen harcba soha nem bonyolódnak, ha esetleg 
mégis előfordul, akkor mágikus védekezést, vagy olyan 
varázslatot alkalmaz, ami nem tesz kárt ellenfelében, csak 
lebénítja. Ez lehet bájolás vakítás; tűzfal stb.. Ha ezek nem 
használnak, akkor beveti mágikus csatlósaikat. 
A hamakei írás viszonylag bonyolult, néhány tudós és pap 
Allansiában  viszont  a  segítségedre  lehet,  ha  egy  ilyen  nyelvű 
varázstekercset találnál.  
 

HARCOS BÁBU/SZOLGA 
 
 Szolga Harcos 
ÜGYESSÉG: 0 6 
ÉLETERŐ: 2 5 
ÉLŐHELY: Barlangok, Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: Szolga: 2-12 Harcos: 1-6 
TÍPUS: Növény - Humanoid 
REAKCIÓ:  Szolga: Semleges  Harcos: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Szolga: Nincsen  Harcos: Alacsony 
FEGYVER:  Szolga: Nincs Harcos: Dárda 
PÁNCÉL: Szolga: Nincs Harcos: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Szolga: Nincs Harcos: Nincs 
 

 
 
 

A Démonok és egyéb alvilági lények pazar lakomáinak része 
egy  különleges  gombafaj,  ami  nem  terem  máshol,  csak  a  föld  
létsíkján, ott is kizárólag a föld alatt. Éppen ezért elhatározták, 
hogy termeszteni fogják eme ritka, és számukra igen értékes 
gombát. Elsőként Démoni szolgákkal próbálkoztak, de ez a 
kísérlet kudarcba fulladt, mert a lények természete túl kaotikus 
volt a gazdálkodáshoz. Az egyik pillanatban még a gombával 
foglalkoztak, a másikban már nekiestek egymásnak vagy a 
gombatenyészetnek. Ezek után létrehozták az értelem nélküli 
szolgákat, afféle bábukat, akiket kizárólag erre a célra kezdték 
el használni a gombafarmon. 
A Szolgák vékonyka sápadt bőrű humanoid lények, tekintetük 
teljesen üres.  Nem rendelkeznek testükön semmiféle 
szőrzettel. Fegyelmezetten dolgoznak. Gyakran előfordult, 
hogy ezekre a gyenge lényekre rátámadtak fosztogatók, vagy 
ragadozó állatok, akik élelem után kutattak, és felforgattak 
mindent.  Maguk  a  Szolgák  nem  képes  védekezni,  ezért  
minden egyes csapat mellé a Démonok készítettek HARCOS 
BÁBUKAT. Ők már erősebbek és okosabbak a szolgáknál. 
Bőrpáncélt  viselnek,  és  lándzsát  használnak  a  harcban.  Az  ő 
arcuk is teljesen érzelemmentes, szemük kifejezéstelen. 
Ha megölnek egy Szolgát, akkor annak teste azonnal 
bíborszínű folyadékká  válik,  és  két  perc  múlva  gombák  
kezdenek belőle kinőni.  
A HARCOS BÁBUK felett mindig valamilyen magasabb rendű 
intelligens  lény  uralkodik.  Egy  koronát  kell  a  fejére  tenni,  és  
azon  keresztül  tud  utasításokat  küldeni  nekik.  A  korona  egy  
elátkozott tárgy, ami fogságba ejti annak hordozóját. Ez a 
személy arra lesz ítéltetve, hogy az ültetvények és a HARCOS 
BÁBUK felett  uralkodjon,  és  vezesse  a  termelést,  így  örökké a  
Démonok szolgája lesz. 
 
 

 
 
 
 
 
 

HÁRPIA 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Dombok; Hegyek 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Legendák szólnak az utazókat terrorizáló undorító szárnyas 
lényekről, a HÁRPIÁKRÓL. Ezek a humanoid alkatú 
kreatúrák, nagyon ronda teremtmények. Túl nagy a fejük a 
testükhöz képest, és vékony végtagjaik vannak. Kezük és 
lábuk között bőrszárny található, amivel képesek repülni. Úgy 
néznek ki mintha az embert és a denevért keresztezték volna. 
Lábaik akár a madaraké, amik hegyes karmokban végződnek. 
Kedvenc vadásztechnikájuk, hogy magányos utazókat 
ragadnak  el  a  földről,  majd  a  magasból  leejtik.  Így  kész  is  a  
megterített asztal a számukra. Étvágyuk hatalmas és 
csillapíthatatlan, ráadásul rendszerint csapatosan portyáznak. 
Ekkor együtt ragadják meg karmos lábaikkal az áldozatukat, 
így könnyebben emelnek fel nagyobb lényeket a földről. 
Magasan lévő barlangokban vagy sziklás párkányokon laknak, 
amit nehéz mászva elérni. Innen fürkészik a környéket 
áldozatra vadászva. 
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Ezekkel a rusnya lényekkel Kharé szegénynegyedeiben 
ugyanúgy összetalálkozhat a kalandor, mint a Koponyák 
sivatagának peremén. Hangjuk nagyon kellemetlen az emberi 
fül számára!  
 

HIDRA 
 
 Test Fej 
ÜGYESSÉG:  0 9 
ÉLETERŐ:  9 5 
 
ÉLŐHELY: Mocsár; Romok; Labirintusok; Vadon 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A  HIDRA,  egy  több  fejjel  rendelkező lény.  A  Titánon  számos  
helyen megtalálhatóak; akár a Tűz sziget mocsárvidékein, de 
Rettegett Balthus Fekete Tornyában is. Ritkán találkozik velük 
ember, de a róluk szóló történetek, és találkozások annál 
gyakoribbak. Főképpen azok vannak sokan, akik ezeket 
mesélik. Hüllőszerű élőlények; alakjuk egy kövér gyíkra 
emlékeztet annyi különbséggel, hogy több fejük van. Minden 
fejhez  tartozik  még  egy  hosszú  nyak  is.  Zöld  és  barna  
pikkelyek borítják a testét, de ezt a rátapadó sártól szinte 
sosem látni. Megnőhetnek akár 10 méter nagyságúra is. A test 
és a fej adatai a fenti táblázatban találhatóak. Általában 2 és 7 
fejjel rendelkeznek. (D6 + 1 fej) Minden szájban tűhegyes fogak 
sorakoznak. Egy HIDRA annyiszor támad, ahány feje van. 
Mivel képes függetleníteni egymástól őket, ez azt jeleni, hogy 
minden egyes fejjel más irányba képes támadni, vagy más 
dolgot képes cselekedni. Egy HIDRÁNÁL nem elég az, hogy a 
fejekkel  megküzd  a  kalandozó,  a  testet  is  meg  kell  ölni,  csak  
akkor pusztul el a teremtmény végleg. Ha a test meghal, akkor 
a fejek is élettelenül esnek össze, de ezt nehéz kivitelezni, mert 
a fejek folyamatosan védekeznek, ha valaki a testre próbál meg 
támadni. 

 
 
Ha  azt  állítjuk,  hogy  veszélyes  ellenfél,  talán  nem  mondunk  
valótlant. Harapása halálos bármely emberi lény számára. 
Egyes feljegyzések szerint vonzódik a nemesfémből készült 
szőttesekhez,  de  az,  amit  mindennél  jobban  imád,  az  a  friss  
hús.   
 

HÍNÁRDUDVA 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 6 /Fű 
ÉLŐHELY: Síkság; Erdő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Növény 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
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A  HÍNÁRDUDVA,  vagy  köznyelven  nevezve:  Vérfű,  Fojtófű,  
vagy Ördögnyelv, egy furcsa vérszívó növény. Gyakran 
megbújik más fűfajták között, álcázva magát az 
aljnövényzetben. Megnőhet akár egy méter magasra is, ha a 
körülötte  lévő fű is  olyan  magas.  Ellentétben  a  többi  fűvel,  
képes  mozogni,  és  koordinálni  a  mozgását.  A  fűszálain  
rengeteg kis tű található.  
Megragadja áldozatát, köré tekeredik, és a kis tűkön keresztül, 
elkezdi  kiszívni  a  vért.  3  ÉLETERŐ pontnyi  sebzés  után  
abbahagyja ebbéli tevékenységét, mert jóllakott, és elengedi az 
áldozatot.  Ekkor  kicsit  kivörösödik,  és  elernyed.  Nem  tart  a  
nagyobb  lényektől  sem,  bárkit  megtámad,  még  az  embert  is.  
Rácsimpaszkodik, és azonnal elkezdi szívni a vérét. Ha a 
környéken több ilyen fű van, és elérik az kalandozót, akkor ők 
is csatlakoznak. Körönként 1 ÉLETERŐ pontot sebeznek 
automatikusan. 3 ÉLETERŐ pont elszívása után elengedik az 
áldozatot, de addig rendesen normál értékekkel lehet ellene 
harcolni. A tűztől nagyon fél, annak a közelébe sem 
merészkedik. Bizonyos növény elenni szerek hatásosak 
lehetnek a támadásai ellen, ám ennek legalább 3-5 aranytallér 
az ára, tehát nem túl olcsó.  
 

HOBGOBLIN 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Dombok; Labirintusok; Barlangok; Kis falvak 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kard 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 

 
A  HOBGOBLIN  az  Orkok,  és  a  Goblinok  sikeres  
kereszteződéséből  jött  létre.  Magas  nyurga  lények,  a  Titán  
világán, mára már sok helyen megtalálhatóak. Az Orkoktól 
eltérően, ők nem tartanak a napfénytől.  Ezen kívül a föld alatt 
is félelmetes ellenfelek tudnak lenni. Olyan magasak, mint egy 
átlagember, ruházatuk rongyos, páncélzatuk szakadt, és 
viseletes. Természetesen előző áldozataik fegyvereit és azok 
páncéljait  használják.  Mint  rokonaik,  ők  is  nagy  élvezetet  
lelnek más élőlények kínzásában, főleg ha Elfekről van szó. 
Gyűlölnek minden olyan dolgot, ami az Elfekre akár csak egy 
kicsit is emlékezteti őket. Primitív közösségekben elzártan 

előfordulnak itt-ott még a világban. A Varázslók Háborújában 
a Káosz seregeiben, unokatestvéreik mellett harcoltak. Szívós 
harcosok. Nagyritkán előfordul, hogy előléptetik őket vezető 
beosztásba; Orkok vagy Goblinok parancsnokaként. Ritka az 
ilyen fegyelmezett HOBGOBLIN, legtöbbször egyből elvesztik 
a fejüket, ha lehetősége támad rá, hogy Elfekre támadjanak, 
vagy lehetőséget látnak arra, hogy megkínozzák őket. 
Viszont nem csak harcban kamatozatják e teremtmények egyes 
példányai a tehetségüket, Mampang várában például 
HOBGOBLIN szakács látja el a főzési feladatokat. 
Meglehetősen furcsa eledeleket találhat egy ilyen konyhában 
egy ínyenc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMOKÖRDÖG 
 
ÜGYESSÉG: 10 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Sivatag; Síkság 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny (Elementál) 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
A sivatagi Szúfik, vagyis szent emberek gyakran mesélnek a 
Koponyák sivatagában élő HOMOKÖRDÖGRŐL. Csak ritkán 
lehet  velük  találkozni.  Kinézete  olyan  mintha  egy  kisebbfajta  
Homokvihar lenne. Magányos lények, de ritkán előfordul, 
hogy varázslók, vagy a sivatagi elfek mellé szegődnek. 
Olyanok, mint a druidák, csak ők a sivatagra felügyelnek. 
Megpróbálják megőrizni a sivatag valódi voltát. Aki belerondít 
az általa óvott tájba, azt azonnal megtámadja. Fegyvere 
nincsen, csakis kizárólag a homokszemek súrlódásával képes 
sebezni.  Így  képes  a  húst,  fát,  fémet  is  eltüntetni.  Minden  
körben csak 1 ÉLETERŐ pontot sebez, de azt mindenkin, aki a 
környezetébe kerül. Ha megfelelő mennyiségű vizet locsolnak 
rá, akkor sárrá változik, és nem képes tovább harcolni. A ritka 
és nagy esőzésekor a sivatagban elbújik egy-egy lyukba, 
mélyen a felszín alatt, és ott vészeli át a vihart.  
A tudósok az elementál típusú lények kategóriájába sorolják 
őket,  noha  csak  külsőre  hasonlítanak  rájuk.  A  Koponyák  
sivatagában egyébként számos hasonló teremtmény is él még 
így  pl.:  a  Porördög  és  a  Kagylószörny  is.  Ezeket  a  
teremtményeket csak egy jól képzett mágus tudja legyőzni! 
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HÚSEVŐ LÁRVA 
 
ÜGYESSÉG: 1 
ÉLETERŐ: 1 
ÉLŐHELY: Kazamaták, Labirintusok; Temető; Mocsár 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2-12 
TÍPUS: Rovar 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Nincsen 
FEGYVER: 1 Sebzés 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
A  régi  sírok,  labirintusok,  kazamaták,  a  legjobb  helyek  a  
kalandozóknak, hogy hírnévre és dicsőségre tegyenek szert, de 
ez számos kockázattal is járhat. A nagyobb lények és a 
fertőzésveszély mellett nagy gondot jelenthetnek a kisebb 
teremtmények is. Az egyik ilyen a HÚSEVŐ LÁRVA. Ezek a 
kis kukacok ott rejtőznek a sötétben a tetemek, csontok és 
egyéb kis hasadékokban várják az áldozatukat. Vakok, de a 
szaglásuk kitűnő. Ha megtalálták az áldozatukat, akkor 
csapatostul támadnak. Kis fűrészes fogaikkal kis darabokat 
harapni ki az áldozatból. Körönként automatikusan sebez egy 
lárva  1  ÉLETERŐ pontot.  Hat  darabot  képes  a  kalandozó egy 
körben leszedni magáról. Óvakodjunk az olyan húsételektől is, 
melyek romlottnak látszanak! Olykor a húsevő kukacok petéi 
találhatóak meg benne, és ha azok kikelnek, fájdalmas halál 
vár az étel elfogyasztójára. 
 

IMITÁTOR 
 
ÜGYESSÉG: 9 
ÉLETERŐ: 8 
ÉLŐHELY: Labirintus 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Könnyű 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Sötét, eldugott helyeken, a föld alatt les, és vár az áldozatára, 
az IMITÁTOR (vagy, ahogy egyes barlanglakó népek 
emlegetik Utánzó). Természetes formájában olyan, mint egy 
tócsa sár. Kedvenc eledele a még meleg hús. Képesek felvenni 
tárgyak alakjait, ezzel megtévesztve az arra járót. Felveheti 
bárminek az alakját, így képes akár ajtóvá is változni, vagy egy 
nagy halom étellé, esetleg kincses ládává, így tévesztve meg az 
intelligens lényeket. Mikor a hiszékeny áldozat megérinti, 
azonnal megragadja egy kézszerű formával, majd kiválaszt 
egy ragadós anyagot, amivel hozzá tapad. Így egyik kezét 
teljesen lebénítva -2 Támadó értéket kap az IMITÁTORRAL 

való  harcban.  Ha  a  csápot  levágják,  az  csak  az  idő múlásával  
engedi el a kezet, amire ráragadt. Ezt a szerves ragasztót nem 
oldja fel semmi, kivéve talán egy erős csupor sav. 
 

 
 

ISZAPSZÍVÓ 
 
ÜGYESSÉG: 10 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Mocsár 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
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A  büdös  fekete  iszappal  teli  vizek  mocsaraiban  él  ez  a  
veszélyes lény. Nevét a rejtőzködéséről, és a támadási 
taktikájáról  kapta.  Az  ISZAPSZÍVÓ  úgy  néz  ki,  mint  egy  
hatalmas tojás hat polipszerű karral.  
Teste egybeolvad a szájával, ami tele van hegyes és éles 
fogakkal. Két nagy vörös szeme van. Feje tetején találhatóak a 
légző csápok, amivel úgy is tud levegőt venni, ha már teljesen 
alámerült az iszapba. 
A harc egy ilyen lénnyel igen nehéz, mert a kalandozó 
bizonyosan térdig merül a mocsaras talajban, ezért a támadó 
ereje (-2)-es módosítót kap! Az ISZAPSZÍVÓ a csápjaival 
támad.  Ha  sikeresen  eltalál  valakit,  dönthet  úgy,  hogy  köré  
fonja azokat, ezzel gátolva ellenfelét az amúgy is nehézkes 
mozgásában. Ha ezen felül egy másik csáp is sikeresen eltalálja 
az áldozatot, akkor az már képtelen lesz mozogni. Az 
ISZAPSZÍVÓ lerántja áldozatát a mocsár mélyére, és ott 
megeszi. 
Meglehetősen kevés példányuk él már csak a Titán földjén, 
azok is a Tűz-sziget mocsarának mélyén húzták meg magukat. 
Dobófegyverekkel, így pl. egy dárdával lebéníthatjuk, ezzel is 
megkönnyítve a harcot ellene!  
 

JAGUÁR 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Dzsungel 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Semleges - Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
A JAGUÁR a vadmacskák közé tartozik, és a dzsungelekben 
él.  Kisebb  állatokra  vadászik  pl.  nyúl,  de  nem  veti  meg  a  
nagyobb  vadat  sem,  mint  vaddisznó,  szarvas,  vagy  a  majom.  
Ám ha éhes, akkor a méreténél jóval nagyobb lényeket is 
megtámadhat. Védekezésnél, és ha veszélyben érzi magát, 
akkor akár az embernek is nekimegy. A primitív törzsek 
előszeretettel vadásznak rájuk, értékes, és jó minőségű 
bundájuk miatt. 
Gyakorta előfordul, hogy a dzsungelből JAGUÁR kölyköket 
hoznak a civilizált vidékre háziasítás céljából. Nehezen 
nevelhetőek, soha nem lesznek olyan szófogadóak, mint pl. 
egy kutya. Aki szeretne JAGUÁRT tartani, az készüljön fel rá, 
hogy napi rendszerességgel friss húsra van szüksége, ezért 
csak a gazdagok engedhetik meg maguknak ezt a kiváltságot. 
Hűség terén nem lojálisak, felmérik a helyzetet, és ha 
számukra kedvezőtlen a parancs ellenére se fognak úgy 
cselekedni, ahogy gazdájuk utasítja őket. 
Kevesen tudják, de a mampangi Főmágus egyik megbízható 
embere Valignya háziállatként tart egy Jaguárt, mely nem csak 
remek társa, de egyben védelmezője is a fekete bőrű férfinak.  
 

JÉGDÉMON 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 11 
ÉLŐHELY: Démoni sík, Jeges vidék 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Démon 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +2 sebzés 
 
A tapasztalt és sokat látott prémvadászok szoktak beszélni egy 
helyről az északi Jégujj Hegységben, egy védett völgyről, ahol 
Goblinok, Orkok, és Neander-völgyiek tanyáznak. 
Rabszolgákra felügyelnek, akikkel valamiféle munkát 
végeztetnek. Meglepően fegyelmezettek a köreik, ami egy 
erőskezű uralkodónak tudható be. Valójában egy JÉGDÉMON 
vezeti  őket.  Ideje  nagy  részét  mozdulatlanul  tölti,  mint  egy  
jégszobor, csak ül és figyeli alattvalóit.  
Kommunikálni telepatikus úton tud velük, így ad utasítást a 
sámánoknak, hogy mit kell tenniük az alattvalóiknak; 
harcolniuk kell, vagy csak áldozatot akar. A feláldozandó lényt 
egy  nagy  kék  körbe  kötik  ki  a  JÉGDÉMON  elé.  Ekkor  az  
megelevenedik, és végez az áldozattal. Mozgása olyan 
hangokat ad, mintha jégcsapok törnének. Felegyenesedve úgy 
hat méter magas lehet, aki kövér, pocakos emberre hasonlít. 
Fején hatalmas szarvak vannak, hátán pedig bőrszárnyak, 
amiknek a  fesztávja  elérheti  akár  a  10  métert  is.  Óriási  erővel  
rendelkezik. Külseje teljesen fehér, olyan mintha jégből 
faragták volna ki.  
Harcban, csak a kezeit használja. Képes a szájából, és az 
orrából fagyasztó leheletet fújni, így akit eltalál, annak dobnia 
kell egy kockával! 1-3 dobás esetén, az áldozat azonnal 
meghal, halálra fagy. A többi esetben csak 1 ÉLETERŐ pontot 
veszít! Ha a Démon ÉLETERŐ pontjainak száma 1-re csökken, 
akkor  visszatér  a  Démoni  síkra,  teste  pedig,  mint  a  jég,  úgy  
törik darabokra. 
Kihasználva az őt imádó babonás lények félelmét elhitethetjük 
velük,  hogy  a  legyőzött  JÉGDÉMON  ereje  belénk  szállt,  így  
akár bántatlanul elsétálhatunk a csata után.  
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JIB-JIB 
 
ÜGYESSÉG: 1 
ÉLETERŐ: 2 
ÉLŐHELY: Dombok; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Alsó Xamen a lakhelye jó pár furcsa teremtménynek; közülük 
talán a legfurcsább a JIB-JIB. Félénk, zárkózott kis teremtmény. 
Méretre nem nagyobb, mint egy jól kifejlett fej káposzta, testét 
vastag szőr borítja. Két vézna kis lábon közlekedik, az ujjain 
nincsenek  karmok.  Két  riadt  szeme,  és  egy  hatalmas  fog  
nélküli szája van. Kizárólag növényekkel táplálkozik. 
Elszopogatja a gyümölcsöket, és kiszívja belőlük a nedveket. 
 

 
 
Ezek a kis félénk lények különleges védekezési technikával 
rendelkeznek. Ha veszélyben érzik magukat, akkor borzasztó 
túlvilági  hangot  adnak  ki  magukból,  fülrepesztő hangerővel.  
Képes elijeszteni a legnagyobb és legvadabb lényeket is. 
Egyszerűen a hangjával csapja be őket. Mikor elkiáltja magát 
olyan, mintha valamiféle démoni erő szabadulna fel abban a 
pillanatban. Azt is gondolhatnák a szerencsétlen áldozatok, 
hogy  ez  egy  vészjelzés,  és  hamarosan  mindjárt  egy  hordányi  
JIB-JIB érkezik erre, és leteperik őket. Csak a legbátrabbak 
(vagy a legostobábbak) merészkednek közel egy kiabáló JIB-
JIB rejtekhelyéhez. Ekkor már bárki észreveheti, hogy ez a pici 
lény egy sarokban reszketve kiabál, úgy hogy még a holtakat is 
felébrednek. 

Közvetlen közelről kiabáló JIB-JIB-et hallgatni nem egészséges, 
bele is lehet süketülni; leginkább akkor, ha az ember feje 
mellett kiáltja el magát. 
Sok helyen alkalmazzák a gazdagok riasztóként.  Nem képes a 
tolvaj csendben átosonni egy udvaron, ha észreveszi őt egy 
JIB-JIB. A Feketehomok kikötőben, ahol tolvajok is szép 
számmal akadnak, jó pár nemes háziasította őket.  
 

KARDFOGÚ TIGRIS 
 
ÜGYESSÉG: 11 
ÉLETERŐ: 8 
ÉLŐHELY: Dombok; Erdő; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A KARDFOGÚ TIGRIS nagyon veszélyes élőlény, és szerte a 
Titánon megtalálható. A melegebb vidékeket kedvelik, azok 
közül is a dombos régiókat. Főképpen szarvasra és 
vaddisznóra vadásznak. Hatalmas karmos mancsukkal 
könnyedén ejtik  el  őket.  Veszélyes  még a  nagyra  nőtt  foga  is,  
amivel kíméletlenül képes felnyársalni áldozatát. A 
KARDFOGÚ TIGRIS bundája nagyon keresett és értékes 
portéka.  Jobb  helyeken  megéri  akár  1000  aranytallért  is.  A  
primitív hegyi törzseknél a vezető szerep betöltéséhez, ahhoz 
hogy főnök legyen valaki, meg kell ölnie egy ilyen fenevadat, 
és  a  prémével  kell  visszatérni.  Ezután  büszkén  viseli  az  
összetéveszthetetlen főnöki díszt a KARDFOGÚ TIGRIS 
bundát. 
Ismeretesek olyan esetek, amikor egy ilyen fenevad kölykeit 
ember nevelte fel, és azután hűséges macskaként mindenhová 
követte a gazdáját, legyen az bennszülött vagy épp vadász.  
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KAROMVAD 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 14 
ÉLŐHELY: Barlangok; Vadon; Erdő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörnyeteg 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Egyes  fajok  elszigetelődve  fejlődtek  ki  a  vadonban.  Az  egyik  
ilyen a déli sivatag peremén él, ő a KAROMVAD. Magasabb, 
mint egy átlagos férfi. Testét zöldesszürke, és barna szőrzet 
borítja. Két lába, de négy felső végtagja van. Mindegyik karja 
végén egy-egy kampó található. Harcban ezeket úgy használja, 
mintha sarlók lennének. 
A  vadonélő példányokkal  ritkán  lehet  találkozni.  Főképpen  
gazdag urak használják kincseik őrzésre vagy szórakoztatásra, 
de csak akkor marad meg egy helyen, ha kap elegendő élelmet. 
A vadonban mindig nagy területet járnak be élelemszerzés 
céljából. Egy adott környezetben nem képesek sokáig 
megmaradni, mert hamar elpusztítják az ott élő állatokat.  
A  hírek  szerint  Rettegett  Balthus  Fekete  Tornyában  is  él  egy  
példány belőle, de ezt az információt megerősíteni még senki 
sem tudta.  
 

KENTAUR 
 
 Felnőtt Gyerek 
ÜGYESSÉG:  10 6 Támadás: 2 
ÉLETERŐ:  10 5 
 
ÉLŐHELY: Síkságok; Dombok; Erdők 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Állat Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges, Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Dárda 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A KENTAUROK félig ló félig ember keverékek. Deréktól lefele 
teljesen lóra hasonlítanak, deréktól felfelé viszont teljesen 
emberek. Ugyanolyan intelligenciával rendelkeznek, mint a 
többi humanoid lény. Ritkán kommunikálnak más fajokkal. 

Gyakran portáznak csapatokban vagy magányosan 
zsákmányra lesve, és akinél kincset szimatolnak, az bizony 
veszélyben van.  
Kedvelt  fegyvereik:  íj  és  a  lándzsa.  Háborús  környezetben  
teljes vértezetet is viselhetnek, rendszerint valamilyen speciális 
páncélzatot. Nyílt széles síkságokon élnek, barlangokban 
laknak,  és  az  éjszakát  általában  ott  is  töltik.  Főképpen  
növényevők, de a húst sem vetik meg, ha részük van benne. A 
KENTAUR  kultúra  a  többi  humanoidnak  teljesen  
felfoghatatlan és idegen. Sokan undorral gondolnak rájuk, 
főleg kinézetük miatt. 
 

 
 
Állítólag az ősi időkben úgy jöttek létre a KENTAUROK, hogy 
az Istenek átokkal sújtották az egyik lovas nemzetet.  
A  KENTAUR  nép  sokat  énekel,  és  táncol.  Hitük  szerint  ez  
egyszer elűzheti az átkot. 
A fiatal egyedek teljesen ugyanolyanok, mint felnőtt társaik, 
csak méretben kisebbek.  
A KÁOSZ KENTAUROK csak annyiban térnek el tőlük, hogy 
őket már teljesen megfertőzte a gonoszság lehelete. Velük az 
Óvilág északi királyságaikban találkozhatunk leginkább.  
 

KÍGYÓ 
 
 Mérges kígyó Csatorna kígyó Óriás Kígyó 
ÜGYESSÉG:  5 6 7 
ÉLETERŐ:  2 7 11 
 
ÉLŐHELY: Dzsungel; Sivatag; Mocsár; Vadon; Labirintus; 
Folyók; Barlangok; Erdő; Városok csatornarendszere 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 
 Mérges kígyó: 1-6  Csatorna / Óriás kígyó: 1 
TÍPUS: Hüllő 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi Kicsi Közepes 
PÁNCÉL: Könnyű Könnyű Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs Nincs Nincs 
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A KÍGYÓK gyakori lények, megtalálhatóak szinte bárhol a 
Titánon. Számos ártalmatlan faj létezik közöttük, de vannak 
meglepően veszélyesek is. A MÉRGES KÍGYÓK lehetnek 
egészen  aprók  is,  15  centimétertől  több  méter  hosszúságig  
változik a hosszuk. Ha több KÍGYÓVAL harcol a kalandozó, 
akkor  annak  ÉLETERŐ pontját  össze  lehet  adni,  mintha  egy  
ellenfél lenne. Ha megharapják az áldozatukat, akkor a 
szokásos 2 ÉLETERŐ pont helyett 4 ÉLETERŐ pontot 
sebeznek a  méreg miatt.  (Kivéve,  ha  a  kalandor  előre  gondolt  
az  ilyen  jellegű esetekre,  és  van  nála  kígyómarás  elleni  
szérum!) 
 

 
 
 
A CSATORNAKÍGYÓ egy igen erős kígyófajta. Élőhelye a 
bűzös csatornák, mint Kharé, vagy Feketehomok Kikötő 
csatornarendszerei. A színe szürkés-barna, és megnőhet akár 5 
méter  hosszúra  is.  Kedvelt  vadászati  módszere,  hogy  a  
mennyezetre felmászik, és onnan függeszkedve várja az 
áldozatát, majd az alkalmas időpont rázuhan. Nem mérges 
kígyó, de a harapása így is nagyon veszélyes. Néhány alfaja 
kötélnek álcázva magát lóg le a mennyezetről,  és amikor a mit 
sem  sejtő kalandor  megragadja,  egyszerűen  a  nyaka  köré  
tekeredik.  
 
Az  ÓRIÁS  KÍGYÓ  meglehetősen  ritka  lény.  Általában  csak  a  
mély vizekben, vagy a nagy mocsarak szívében élnek. 
Megnőhetnek akár 30 méter hosszúra is, és a testátmérőjük 
elérheti  az  1  métert.  A  fenti  táblázatban  lévő értékek  egy  15  
méteres példányra vonatkoznak. Minden további öt 
méterenként  adni  kell  a  fenti  értékekhez  1  ÜGYESSÉG,  és  3  
ÉLETERŐ pontot. (egy 25 méteres példánynak így 9 
ÜGYESSÉGE és 17 ÉLETERŐ pontja van) Ha az ÓRIÁS KÍGYÓ 
egymás után kétszer eltalálja áldozatát, akkor azt 
menthetetlenül lenyeli, nagyobb áldozat esetén összeroppantja 
azt. Azonnali halál, mert az emésztőnedvek azonnal megölik a 
zsákmányt.  
Jól  ismert  faj  az  ÓRIÁS  KÍGYÓK  között  a  Boa  Constrictor,  
mely egyike a legveszélyesebb fajtáknak. Néhány varázsló 
háziállatként  tart  efféle  kígyókat,  ami  nem  csekély  
veszélyekkel járhat.  
 

KÍGYÓ DÉMON 
 
ÜGYESSÉG: 14 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 25 
ÉLŐHELY: Démoni sík; Labirintusok; Romok 
TALÁLKOZÁSOK száma: 1 
TÍPUS: Démon 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Kard 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla sebzés 
 
A három KÍGYÓ DÉMON Agónia  bizarr  palotájában lakik.  A 
trónteremben ülnek, és civakodnak időtlen idők óta. Nevük: 
Ishtra, Myurr és Sith. Magas rangú tagjai az Alvilág urainak. 
Náluk hiányzik egyedül az udvartartásból a dísz és a pompa, 
kegyelmet nem ismernek soha sem. Vitáik mindig valamiféle 
háborúba torkollik. Mivel az örökkévalóságig élnek, ezért már 
mindent kipróbáltak, és semmi nem hat rájuk az újdonság 
erejével. Legtöbbször a halandók sanyargatásával vannak 
elfoglalva, de olykor alászállnak, és az embereket értelmetlen 
háborúkba, vagy viadalokba kergetik bele. Erre az egy dologra 
nem  tudnak  ráunni.  Élvezik  az  áldozatokat,  főleg  ha  
valamilyen kiemelkedő fajt ölnek meg az oltáron nekik 
áldozva. A vallást, és imádatukat fontosnak tartják, a földön 
főképpen Sith terjedt el, mint a legfőbb kígyóistenség. Ritkán, 
de  előfordul,  hogy  kedvtelésből  megjelennek  az  áldozati  
oltárnál,  és  saját  maguk ölik  meg a  felkínált  áldozatot  a  hívek 
nagy örömére. 
Mikor a földön testet öltenek, elvesztik eredeti démoni 
formájukat, és helyette egy másik félelmetes alakot öltenek fel; 
egy kígyó fejű, négykezű szárnyas denevér alakját. A bőre 
színe zöldes fekete, a magassága három méter. Minden jó 
jellemű lény, mikor belép az aurájába, veszít 1 ÜGYESSÉG 
pontot,  és  2  SZERENCSE  pontot.  Ez  a  gonosz  aurájának  az  
ereje. 

 
 
Mint  a  legtöbb  démoni  teremtményt  őket  is  csak  a  mágikus  
fegyver képes megsebezni, ezen felül még a szentelt víz, ami 
savként hat rá. 
A KÍGYÓ démon harcban hihetetlenül ügyes. Ha valaki sikeres 
támadást dob ellen, akkor a démon dobhat még egyszer, hogy 
a  szabad  kezével  kivédje  a  csapást.  Ha  sikeres,  akkor  nem  
sérül.  Ezt  egy  körben  kétszer  képes  ezt  a  tulajdonságát  
használni, mert négy keze van. 
A  démon,  hogy  átlépjen  a  földi  világba,  egy  kapocsra  van  
szüksége a démoni világból, mely általában egy gyémánt, vagy 
gyöngy stb. Ez segíti abban, hogy közlekedjen a két sík között. 
Ha sikerül megszerezni a drágakövet, azt összezúzva azonnal 
száműzni  lehet  a  démont,  de  vigyázni  kell,  mert  mikor  az  
széttörik a felszabaduló hatalmas mágikus energia, csúnya 
sebeket képes okozni. Ilyen esetekben dobni kell két kockával, 
és a dobott értéket le kell vonni a közelben tartózkodók 
ÉLETERŐ pontjából!  Kivéve,  ha  akad  is  egy  mágus  a  
csapatban, aki jól levédi magát és társait védőmágiával. 
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KÍGYÓEMBER 
 
 Férfi Nő Fiatal 
ÜGYESSÉG:  10 8 4 
ÉLETERŐ:  11 8 5 
ÉLŐHELY: Sivatag 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2-7 (D6 + 1) 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER:  Kard Közepes Nincs 
PÁNCÉL:  Tőr Könnyű Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Tőr Nincs -1 sebzés 

 
Túl az ember lakta vidékek határain, a Koponyák sivatagának 
és  a  Scythera  sivatag  legforróbb  vidékein  élnek  a  
KÍGYÓEMBEREK,  közülük  is  a  legjelentősebb  faj  a  Caarthok.   
Zömök a testfelépítésűek, ehhez képest több mint két méter 
magasak is lehetnek. Gonosz humanoidok. A fejük hüllőszerű, 
a nyakuktól a gerincoszlopon keresztül, egy kis csontos lebeny 
halad végig a testükön. Szemeik dülledtek, hideg gonoszságot 
sugároznak. Testük pikkelyes, ujjaik hatalmas nagy 
karmokban végződnek. 
Mikor területükön járőröznek hatalmas gyíkokon, lovagolva 
teszik azt. Magas intelligenciával rendelkeznek, közel olyan 
tudást  halmoztak  fel,  mint  az  emberek.  Jó  harcosok  hírében  
állnak. Ha nem a karmaikkal és a fogaikkal harcolnak, akkor 
előszeretettel használnak kardot, lándzsát, íjat. Hadseregük 
fegyelmezett, és nagyon ütőképes. Gyakran portyáznak a 
melegebb vidékeken kívül és támadnak meg falvakat, 
karavánokat, utazókat. A megtámadottakat teljesen kifosztják, 
lerombolják, elpusztítják, a halottakat pedig mind egy szálig 
odavetik a dögevőknek. 
Településeik mélyen délen a sivatagba találhatóak. Ezeket úgy 
építik  fel,  hogy  az  avatatlan  szem  elől  rejtve  maradjon.   
Templomaikban rengeteg drágakő található, amiket 
legfőképpen Sithnek, a kígyódémonnak állított oltárok 
díszítenek. 
Sokan próbáltak már kirabolni egy-egy KÍGYÓEMBER város 
templomát. Kevesen tértek vissza. Azok is elgyengülten 
kiszáradva, éhezve, és a ami a legrosszabb üres kézzel. 
Rosszabb esetben kígyómarással, vagy megőrülve találtak 
rájuk a sivatagban. 
A KÍGYÓEMBEREK tudománya kiterjed a fajuk nemesítésére 
is, számos mutációjuk keletkezett így. Csak néhány ezek közül, 
melyekről tudomásunk van: Kassistra, Justrali, Xen-Vipera és 
Kígyó őr, melyről még lesz szó a kötetben.  

KÍGYÓ KIRÁLYNŐ 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Feketehomok Kikötő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A KÍGYÓ KIRÁLYNŐ egy furcsa lény. Sok-sok évvel ezelőtt 
egy kereskedővel érkezett a Feketehomok Kikötőbe. Ők azt 
mondták, hogy úgy találtak rá a Koponyák Sivatagában, ahol 
céltalanul bolyongott. A nő azt állítja magáról, hogy ő 
valójában ember, csak egy gonosz varázsló át akarta 
változtatni kígyóvá Caarth városában, de ő megszökött a rítus 
befejezése előtt. Most Azzur Nagyúr vendégszeretetét élvezi 
Feketehomok Kikötőben, aki biztosítja számára az őt megillető 
pompát.  A  KÍGYÓ  KIRÁLYNŐ nagyon  szeszélyes,  hangulata  
folyamatosan hullámzik, nem egy szolgálóját megölte már 
hóbortjai  miatt.  A  házát  könnyű megismerni,  hisz  az  Istálló  
utcán áll, és a tölgyfaajtajába egy kígyófejet faragtak.  
Teste egy nőé, de nyaktól felfele már teljesen kígyó, a nyaka 
meglepően hosszú. Hatalmas méregfogai vannak. A mérge 4 
ÉLETERŐ, és 1 ÜGYESSÉG pont veszteséget okoz. 
 

 
 
A kocsmákban suttogva azt beszélik, hogy már nem egy 
szolgálóját eltette láb alól, és hogy Azzur rengeteg pénzt 
fizetne, ha valakinek sikerülne visszaváltoztatni, de eddig még 
senki sem jelentkezett a felhívásra. 
Ritkán érintkezik idegenekkel, hiszen bennük orgyilkost lát, 
aki az életére tör 
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KÍGYÓ ŐR 
 
ÜGYESSÉG: 10 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Vadon; Sivatag 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Hüllő / Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kard 
PÁNCÉL: Könnyű + Pajzs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A nagy varázslók a kígyóvilágból mindig is keresték, hogy 
hogyan  képesek  egyesíteni  a  kígyó,  és  az  emberi  fajt.  Ennek  
egyik végterméke a KÍGYÓ ŐR, akik saját szövevényes 
kővárosaikban élnek a Koponyák sivatagában. Ezek a lények 
deréktól lefelé kígyók felfele pedig emberszerűek, de hüllő 
pofájuk van. Nagy szemmel rendelkeznek, széles szájjal, és 
nagy orrnyílással. Testük felső egynegyedén általában páncélt 
viselnek. Gyakran vállalnak őrzési feladatokat varázslóknál és 
boszorkánymestereknél. Jól használják a kardot, a pajzsot és a 
lándzsát is. Nem könnyű legyőzni őket, mert szívós harcosok. 
Jellegzetes sziszegő hangot hallatnak támadás előtt.  
 

 
 

KOBOLD 
 
ÜGYESSÉG: 5 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Erdő; Dombok; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: 1 Sebzés 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A KOBOLD apró erdei lény. Úgy vélik a bölcs emberek, hogy 
rokonságban állnak az Elfekkel, és a Pindurokkal, de ez a 
feltevés még nem bizonyított, sőt legalább annyian cáfolják, 
mint amennyien ezt állítják.  
Negyven centiméterre is megnőhetnek, hátukon pókháló 
vékonyságú szárnyak találhatóak. Ennek a fesztávja elérheti a 
fél  métert  is.  Gyorsan  képesek  repülni,  és  hirtelen  tudnak  
manőverezni. Békés lények, inkább elbújnak, mintsem 
kapcsolatba kerüljenek az erdőbe tévedő idegenekkel. A fák 
lobjai között elrejtőzve élnek. Egyetlen nagy lényben sem 
bíznak meg, kivétel ez alól az elfek, akikről tudják, hogy 
sohasem  fogják  őket  bántani.  Ha  mégis  veszélyben  éreznék  
magukat, akkor, hogy elkerüljék a közvetlen konfliktust, 
varázsolnak. Számos mágikus fogást ismernek. Kedvenceik 
közé tartozik az altatás, vagy a hamis kincs létrehozása.  
 

 
 
De más illúzió jellegű varázslatokban is jeleskednek. Pl. a 
gennyes  keléseket  varázsolnak  az  ellenfél  arcára,  ami  nem  
káros, de annyiban segíti őket, hogy míg az alany ledöbben, ők 
elmenekülhetnek, vagy segítségért siethetnek. 
Mivel apró lényekről van szó, varázslók és gonosz lelkű 
emberek olykor fogságba ejtik őket, és üveggömbbe zárják. Ha 
egy kalandor megszabadítja rabságukból, számíthat a 
hálájukra.  
 
 
 
 
 

KOKATRISZ 
 
ÜGYESSÉG: 7 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Barlangok, Síkság; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörnyeteg 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A  KOKATRISZ  egy  igen  ritka  mitológiai  szörnyeteg.  A  teste  
többféle állat részeiből tevődik össze: a feje, és a törzse egy 
óriási kakas; nagy bőrszárnyai, akár a denevéré, a farka, pedig 
olyan,  mint  egy  kígyóé.  Repülni,  csak  rövidtávon  képes.  A  
szörny  nem  ismer  félelmet,  megtámad  bárkit.  A  harcban  
hatalmas nagy csőrét használja, és nem csak a szokásos 2 
ÉLETERŐ pontot  sebzi  vele,  hanem  dobni  kell  az  alábbi  
táblázatból; így lehet megállapítani a sérülés nagyságát. A 
csőre  mérgező anyagokat  tartalmaz,  és  ezért  ahol  eltalálja  
áldozatát, ott azonnal megbénítja, melynek hatása örök. 
Sebzéskor dobni kell 2 kockával! 
 

2D6 Hely Hatás 
2 Fej Halál 
3 Kardforgató kéz Használhatatlan -4 ÜGY pont 
4 Hát Nehéz mozgás -3 ÜGY pont 
5 Bal láb Használhatatlan -2 ÜGY pont 
6 Másik kéz Nem tudja használni -1 ÜGY 

pont 
7 Sehol Nincs hatás csak alapsebzés 
8 Egy szem 3D látást elveszt -1 ÜGY pont 
9 Jobb láb Használhatatlan -2 ÜGY pont 
10 Mindkét láb Nem mozoghat -3 ÜGY pont 
11 Mindkét kéz Nem  harcolhat,  és  nem  

használhat tárgyakat 
12 Fej Halál 

 
Az extra sérülést el lehet kerülni SZERENCSE próbával. Ha 
sikeres, akkor a játékos maga választhatja ki, hogy mi legyen a 
dobás értéke. 
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A  KOKATRISZ  egyetlen  gyengéje  a  tükörképe.  A  
BAZILISZKUSZHOZ hasonlóan a tükör, vagy a tükröződő 
tárgyak végzetesek számára. A lény, ha megpillantja 
tükörképét, akkor szörnyet hal. Ha valaki tükröződő tárgyat 
tart  elé,  akkor,  dobnia  kell  két  sikeres  SZERENCSE  próbát.  
Siker  esetén  a  lény  azonnal  meghal,  ha  nem  sikerül  a  próba,  
akkor automatikusan eltalálja a tükröt tartó személyt. 
Az Óvilág egyik északi királyságának tartományában néhány 
falusi ember ezt a teremtményt okolja az őket sújtó bajok miatt, 
bár ezt a legtöbben csupán hóbortos pletykának vélik.  
 

KOKOMOKOA 
 
ÜGYESSÉG: 5 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Mocsár; Dzsungel 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 3-18 (3 * D6) 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Háló / Dárda 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A mocsarak, és dzsungelek mélye ad otthont számos 
teremtménynek. Az egyik ilyen lény az úgynevezett 
KOKOMOKOA. Ha a vadászterületükre téved bárki, az 
számíthat rá, hogy előbb vagy utóbb rátámadnak a 
KOKOMOKOA harcosok. Alig egy méter magasak, zömök 
alkatúak. A bőrük pikkelyes és zöld. Testfelépítése leginkább 
ember  és  hüllő keveréknek  tűnik.  Úszóhártyáik  feszülnek  a  
lábukon  és  a  kezükön.  Fejük  széles  és  lapos,  szemük  nagy  és  
sárga színű. A vízben nagyon gyorsan képesek úszni. Mikor 
kiemelkedik a vízből, csak a két sárga szempárt láthat, aki 
észreveszi időben őket.  
Családi közösségekben élnek. Kunyhóikat gyékényből vagy 
sárból készítik. Nagyon nehéz a településükre rábukkanni, 
mert jól beleolvad a környezetükbe. Ezt nem csak az idegenek 

ellen  használják,  hanem  a  törzsi  háborúban  is  jól  jön,  ha  az  
ellenfél nem tudja, hol keresse őket. 
 

 
 
Míg a férfiak vadásznak, addig az asszonyok és a gyerekek 
otthon maradnak. Nem ritka, hogy a falujuk védelmét Mocsári 
pókokkal egészítik ki. 
Egy KOKOMOKOA gyakran használnak a harcban hálót 
(Dobni kell egy kockával! Ha az eredmény 1-2 az áldozat 
belegabalyodik  a  hálóba!)  A  csapat  többi  tagja  pedig  
bambuszból faragott rövid gerellyel támad a hálóban ragadt 
áldozatra, aki -3 támadóerőt kap a háló miatt. Ha sikerül 
elfogni az áldozatot élve, akkor azt már aznap esete megfőzik, 
és ő lesz a vacsora a faluban. Nagyon szeretik az Elf húst. 
Számukra ünnepnap, ha egy ilyen nemes teremtményt fognak 
el, ekkor díszlakomával ünnepelnek. Kincsekre vagy pénzre 
nincsen szükségük, de a drágaköveket nagyon szeretik, mert 
olyan szépen csillognak, és ez elvarázsolja őket. 
 

KORONGÁD 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Barlangok; Romok; Labirintus 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Tőr 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Sok különös teremtmény él Allansia területén, de egyik 
legbizarrabbak a KORONGÁDOK. Ezek a furcsa lények 
korong alakúak, testük közepén találhatóak az arcuk. Négy 
végtagjuk van, de ezek mindegyike kéz, ezen járnak körbe- 
körbe. Harcolni kis késekkel szoktak, és mivel forogva 
mozognak, képesek az átlagosnál gyorsabban dobni, és így 
plusz  erőt  tudnak  adni  az  eldobott  fegyvernek.  Ha  harcba  
keveredsz velük, dobnod kell egy kockával! Ha 1-től 3-ig 
dobsz,  azonnal  meghalsz,  mert  a  kések  átjárják  a  mellkasod.  
Minden  más  esetben  2  ÉLETERŐ pontot  vesztesz!  A  
közelharcban nem nagyon jártasak, ezért igyekeznek távol 
maradni ellenfelüktől. A KORONGÁDOK néha elszegődnek 
mások mellé szolgálni, aki lehet varázsló, vagy egy gazdag úr 
stb.,  így  a  tolvajok  kétszer  is  meggondolják,  hogy  az  általuk  
védett területre lépjenek-e. Távolról a késeik igen pontosak és 
halálosak.  
Ha kifogytak a késekből, gyakran köpő csöveket használnak. 
Sosem csatáznak felelőtlenül, ha a helyzet megkívánja egyikük 
„elrohan” erősítésért, míg a többiek harcolnak a betolakodóval. 
Az a  hír  járja,  hogy a  Fekete  Toronyban is  él  belőlük  néhány,  
mint afféle őrök vigyázzák Rettegett Balthus biztonságát.   
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KŐDÉMON 
 
ÜGYESSÉG: 10 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 13 
ÉLŐHELY: Démoni sík; Dombok; Hegycsúcsok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Démon 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Nincsen 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +2 sebzés  
 
Nem minden démon kifinomult gyilkos és dekadens jellemű, 
mint az Éjdémon, vagy a Kígyódémon. Vannak néhányan, akik 
nem rendelkeznek az intelligencia morzsájával sem. Ők 
olyanok, mint a vadállatok, élvezettel ölnek meg mindent, ami 
mozog. A KŐDÉMON pontosan egy ilyen lény. Különösen 
durva,  és  kegyetlen.  Körülbelül  négy  méter  magas  humanoid  
alakja  van.  Feje  kissé  torz,  és  akkora  keze,  mint  egy óriásnak.  
Mikor  mozog,  olyan  mintha  a  kő húsból  lenne.  Lábai  
nincsenek, eltűnnek a talajban. Úgy mozognak a földben, 
mintha vízben járnának; nehézkesen, és vontatottan. Állítólag 
az egyik Démoni herceg keltette őket életre, a Föld elementálok 
megcsúfolására. Sok a közös vonásuk, de közel sem olyan 
erősek. 

 

Annak  ellenére,  hogy  kőből  vannak  a  normál  vágó,  és  szúró  
fegyver  is  képes  rajta  sebet  ejteni.  Ha  sima  föld,  vagy  sziklás  
terepen járnak, akkor olyan mintha rögzítve lennének a 
földhöz. Nagyon nehézkesen tudnak csak megmozdulni, vagy 
arrébb menni, kivéve, ha mocsaras, vagy laza talajjal 
rendelkezik a terület. Ha mozgásképtelen, akkor gyakran 
dobál sziklát ellenfelére a messzeségből. Kedvenc támadási 
módszere, hogy az alkalmas időpontban előtör a földből, ezzel 
alaposan meglepve áldozatát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖDLIDÉRC 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Erdő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Barátságtalan - Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Ha  a  köd  elég  sűrűvé  válik  egy  hideg  téli  éjszakán,  akkor  
merészkedik  elő vadászni  a  KÖDLIDÉRC.  Üvöltenek  és  
sikoltoznak, akár az elátkozott túlvilági lelkek. A gnómok 
rémmeséket mesélnek róluk vacsora után a tűz mellett. 
Ezek a furcsa vad szörnyek kísérteties gőz alakban 
koncentrálódnak. Homályos alkatuk nehezen kivehető, de 
emberi formára hasonlít leginkább. Fejük teljesen jól látszik, 
onnantól lefelé viszont egyre halványodik és egyesül a köddel. 
Arca  nagyon  torz,  szeme  üres  és  kifejezéstelen.  Karjai  erősek,  
és a kezén lévő 3 karmos ujjal súlyos sebeket ejthet az 
áldozaton. 
Támadásakor körbeöleli áldozatát, és körülötte egy örvényt 
hoz  létre,  majd  hirtelen  karmok  és  fogak  marnak  a  
kalandozóba. Bárki, aki harcba bocsátkozik vele, arra az időre 
le kell vonnia magától 2 TÁMADÓERŐT!  
Ha végzett áldozatával, akkor a legjobb, legfinomabb falatok 
fölött lebeg és eszik. Szerencsére ezek a teremtmények nagyon 
ritkák. Az erdő többi lakója messze elkerüli őket, érthető 
okokból... 
Csak  akkor  jön  elő,  ha  nagyon  hideg  van  és  vastag  köd.  A  
fennmaradó időben elbújik, és hibernálja magát, várja a 
megismétlődő ködöt és hideget. 
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KÖDVÁMPÍR 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Mocsár 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A KÖDVÁMPÍR nevet még a mocsári emberek ragasztották rá 
erre a kísérteties lényre. Mélyen a mocsárban, az elérhetetlen 
helyeken  lakik.  Csak  akkor  jön  elő,  ha  ködös  az  idő.  Olyan,  
mint  egy  sápadt  homályos  folt,  egy  emberi  folt  a  távolban.  
Állandóan hullámzik a teste, pontosan olyan, mint egy kísértet. 
Nagyon intelligens, számos jól bevált trükköt alkalmaz, amivel 
csapdába csalja áldozatát. Képes az anyagtalan kezével 
tárgyakat megfogni, csak az a probléma, amihez hozzáér, az 
azonnal megfagy. Békákkal, mocsári madarakkal, és kisebb 
élőlényekkel táplálkozik. Egyszerűen megfagyasztja őket. 
Körbefogja, és kiszívja belőlük az életet. Néha előfordul, hogy 
nagyobb zsákmányra vágyik, pl. emberre.  
 

 
 
Ekkor  veti  be  kedvenc  csaliját.  „Elhagy”  egy  régebbi  
áldozatától zsákmányolt értékes tárgyat vagy kincset. Ezeket 
sorba rakja, és utat mutat vele a gyanútlan embernek. Mindig 
valamilyen vizes közegbe vezeti, amit az utolsó pillanatban 
megfagyaszt ezzel fogságba ejtve az áldozatot. A 
KÖDVÁMPÍRT hagyományos fegyver nem képes megsebezni, 
csak egyszerűen átsiklik rajta. Kizárólag a mágikus fegyverek 
képesek  neki  sérülést  okozni.  A  KÖDVÁMPÍRNAK  nincsen  
sebzése, ellenben minden sikeres találatkor az ellenfelének az 
ÜGYESSÉG  pontja  csökken  eggyel  a  fagyás  miatt!  Ha  a  
pontszám eléri a nullát, akkor bár legyen az áldozatnak 
akármennyi ÉLETEREJE is, egyszerűen meghal. Ekkor a 
vámpír körbefogja, és táplálkozni kezd belőle. 
 

KÖPKÖDŐ VARANGY 
 
ÜGYESSÉG: 5 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Mocsár; Folyók 
TALÁLKOZÁSOK száma: 1 
TÍPUS: Kétéltű 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 

Még  a  nyugodtnak  hitt  tavak,  vagy  tavacskák  sem  lehetnek  
elég biztonságosak, mert a felszín alatt ott lapulhat a 
KÖPKÖDŐ VARANGY.  Ez  a  lény  olyan  nagy,  mint  egy  
ember.  Ha valaki  közel  merészkedik  a  tóhoz,  azt  megpróbálja  
szembe köpni maró nyálával. 
 

 
 
Ezt a támadást akkor lehet elkerülni, ha az áldozat sikeres 
ügyességpróbát  tesz!   Ha  telibe  találta  a  köpet,  akkor  az  
áldozat  átmenetileg  megvakul,  semmit  nem fog látni.  Ekkor  a  
teremtmény előugrik a vízből, és támadásba lendül. A szája 
tele van apró fogakkal. Az első harapása automatikusan talál, 
utána  kezdődhet  a  küzdelem.  A  megvakított  ellenfél  -3  
TÁMADÓÉRTÉKET kap a csata erejéig. Ha megölte áldozatát, 
akkor  egybe  lenyeli,  és  visszamászik  a  helyére  várva  a  
következő arra járó zsákmányát. 
A KÖPKÖDŐ VARANGY magányos lény. Csak párosodáskor 
gyűlnek össze a közeli mocsárba évente egyszer teliholdkor. 
Ezután mindegyik visszatér a saját kis tavába. 
A  Tűz  szigeten  jó  pár  példányuk  él,  de  bárhol  
előbukkanhatnak, ahol megfelelő számukra az életkörnyezet.  
 

KRELL 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Vad: Erdők; Dzsungel 
 Szelíd: Városok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Barátságos - Semleges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Eredetileg a magas páratartalmú dzsungelekben őshonos, ez a 
hat végtaggal rendelkező majomszerű teremtmény. A KRELL 
vastag bundával rendelkezik, ami barna színű. Játékos 
teremtmény, és nagy sebességgel képes közlekedni a fák ágai 
közt. A vadon élő példányokat nehéz megtalálni, mert inkább 
elbújnak  az  idegenek  elől.  Kis  családi  közösségekben  élnek.  
Papagájokra, patkányokra, és más kisebb lényekre vadásznak, 
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de ezen kívül ehetőt megesznek, így a gyümölcsöket és 
növényeket is.  
A jó felfogóképessége, és taníthatósága teszi KRELLT olyan 
közkedveket háziállattá; főleg a mágusok körében. Könnyedén 
kiképezhetőek, zsonglőrködésre, mutatványokra stb. 
Bonyolultabb feladatokat is képesek elvégezni, megfelelő 
tanítással pl.: kémkedésre, lopásra is betaníthatóak. Ha 
közvetlen harcba keveredik, mind a négy karját használja, ezen 
felül ráadásként harap is. 
 

 
 
Előfordul, hogy gazdájuk felöltöztetik őket, és így mutogatja 
őket. Ez általában a piacokra, vásárokra jellemző. A KRELLEK 
egy igen bonyolult nyelven kommunikálnak egymással. 
Néhány tudós megpróbálta ezt elsajátítani, de csak az alapokig 
sikerült  eljutniuk.  Élt  viszont  egy  varázsló,  Belandros,  akinek  
viszont egy KRELLT sikerült megtanítania az emberi beszédre. 
Furcsa,  de  egy  víz  alatti  ragadozó  lényt  is  KRELL-nek  
neveznek, noha ez esetben előtagként odateszik a „vízmélyi” 
szót is elé a tévedések elkerülése végett.  
 

KRIPTAŐRZŐ 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Kripta; Labirintus 
TALÁLKOZÁSOK száma: 1-2 
TÍPUS: Élőholt 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Vannak ősi hagyományok a Titánon. Ha egy nemes ember, 
vagy főpap eltávozik az élők világából, akkor eme úrnak a 
gazdagsága, vagy annak egy része a sírba száll vele. Ezt 
nagyon sok tolvaj, sírrabló ki is használja, ha alakalma nyílik 
rá. Ezért sok helyen ezeket a sírokat KRIPTAŐRZŐK 
védelmezik. Az ő a feladatuk, hogy a rablókat távol tartsák az 
idők  végeztéig,  valamint  az  elhunyt  sírját  ne  dúlják  fel.  A  
KRIPTAŐRZŐKET a leghűségesebb szolgákból választják ki. 
A gazda halála után szertartásosan feláldozzák őket, és 
egyfajta zombiszerű élőholtat készítenek belőlük. Ők 
vigyáznak majd a kincsekre. Kinézetre teljesen olyanok, akár 
egy  zombi.  Koszos,  szakadt  ruházat  viselnek,  a  hús  rothad  a  
testükön. A területet, amelynek az őrzésével megbízták őket, 
nem hagyhatják el soha. 

Ha az KRIPTAŐRZŐ sikeresen támad egymás után kétszer, 
akkor  elkapja  ellenfele  nyakát,  és  fojtogatni  kezdi.  Amíg  nem  
tud kiszabadulni (egy sikeres támadás) addig extra sebzést 
szenved el (2+1 ÉLETERŐ pontot) az áldozat. 
 

 
 
A KRIPTAŐRZŐT csak papok által megáldott fegyverrel lehet 
megsebezni,  másfajta  harci  eszköz  nem  ejt  sebet  rajta.  A  
szenteltvíz viszont úgy hat rá, mint egy erős sav.  
(D6 ÉLETERŐ pontot sebez rajta!) 
Ezek  az  élőholtak  nem  halmoznak  fel  kincset,  csak  őrzik  
azokat, amelyekkel az urukat sírba tették.  
 

KRISTÁLYHARCOS 
 
ÜGYESSÉG: 11 
ÉLETERŐ: 13 
ÉLŐHELY: Bárhol 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kard, Harci kalapács 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
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A varázslók, ha nagyobb rituáléba fognak, olyankor rettentően 
sebezhetővé válnak, és könnyű prédái lehetnek bármilyen 
ellenfélnek. Erre az esetre alkották meg a 
KRISTÁLYHARCOST. Egy őrző, ami vigyáz a varázsló testi 
épségére, hogy senki ne tudjon belépni arra a területre, ahol 
éppen  tartózkodik.  A  varázsló  első lépésként  kifaragja,  vagy  
kifaragtatja valamilyen kristályos anyagból az emberi formát. 
Ezek után ráolvassa a szükséges bűvös igéket, és a harcos 
életre kel. Ez sokkal egyszerűbb módszer, mintha Gólemet 
kellene készítenie, így szívesen alkalmazzák is. 
A  KRISTÁLYHARCOS  képes  megjegyezni  arcokat,  de  csak  
egy-két személyét, illetve egy szimbólumot. Csak azt engedi 
tovább, aki az adott jelet viseli, vagy felismeri gazdáját. 
Minden más lényt megtámad, legyen az állat vagy ember. 
A KRISTÁLYHARCOSON a vágó és szúró fegyverek, csak alig 
vagy egyáltalán nem fognak, ellenben az ütő és zúzó fegyverek 
(pl.: Harci kalapács, Ónix jogar) okoznak számára teljes 
sérüléseket. 
 

KROKODIL 
 
ÜGYESSÉG: 7 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Folyók, tengerek és közvetlen környékük.  
TALÁLKOZÁSOK száma: 1-2 
TÍPUS: Hüllő 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Nehéz 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
 

 
 
 
A KROKODILOK majdnem minden olyan folyóban 
megtalálhatóak, ahol a klíma trópusi; északon és délen 
egyaránt. Ezek a hatalmas hüllők megnőhetnek hat méteres 
hosszúságúra is. Nagyon falánkak, így egész nap élelem után 
kutatva úszkálnak, és csak a két gonosz szempárt lehet 
észrevenni  a  vízfelszínen,  ha  az  ember  kellően  odafigyel.  Ha  
épp nem vadászattal töltik az idejüket, akkor a parton 
sütkéreznek a napfényben. 
Csak  akkor  agresszívek,  ha  túl  közel  merészkedik  hozzájuk  
valaki. Csatában a KROKODILOK szárazföldön 2 ponttal 
kevesebb  támadóerőt  kapnak,  mert  a  parton  nem  olyan  
mozgékonyak, mint a vízben. Ha megragadja az áldozatot, 
akkor a víz felé kezdi vonszolni, hogy ott végezzen vele.  
A vízben nagyon veszélyesek, könnyedén felboríthatnak egy 
kisebb tutajt vagy csónakot. Ha birtokunkban van egy vasrúd, 
felpeckelve az állat állkapcsait, könnyedén kivédhetjük a 
támadását.  

KUTYÁK 
 
 Halálkutya Farkaskutya Vadkutya 
ÜGYESSÉG:  9 7 4 
ÉLETERŐ:  10 6 4 
ÉLŐHELY:  
 Halálkutya: Kazamata, Város. 
 Farkaskutya: Városok és azok környéke 
 Vadkutya: Vadon, Város. 
TALÁLKOZÁSOK száma: 1-3 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Semleges, Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos, Alacsony 
 
FEGYVER: Közepes Közepes Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs Nincs Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 seb. Nincs Nincs 
 

 
 
A kutyák nagyon hasznos háziállatok tudna lenni, de csak 
abban az esetben, ha sikeresen megszelídítették őket. 
Vadászatra, őrzésre, és harcra használják őket leginkább.  
 
A harci kutyák csoportjából kerülnek ki a legerősebb egyedek, 
így például a HALÁLKUTYÁK vagy más nevén Holdkutyák 
is. A legvadabbak és legfélelmetesebbek a kutyafajták között. 
Éjfekete bundájuk igen jellegzetes. Csatában mindig veszélyes 
hegyes nyakörvet raknak rájuk, így még félelmetesebben 
néznek ki. Nehezen kezelhetőek, fontos, hogy jól etessék őket, 
különben elszabadulhatnak. 
 
A  FARKASKUTYÁK  kb.  egy  méter  hosszúak,  erős  
felépítésűek, főképpen nyomkövetésre, vadászatra és őrzésre 
használják őket. Könnyedén elejtik a szarvast és a vaddisznót 
is. Gyorsan tanulnak, és sok dolgot megjegyeznek. Ha 
fenyegetve érzik magukat, akkor nincsen szükség a gazda 
parancsára, azonnal támadásba lendülnek. 
 
A VADKUTYÁK a vadonban élnek távol a civilizációtól, ám ez 
nem  jelenti  azt,  hogy  ne  bukkannának  fel  időnként  nagyobb  
városok sikátoraiban. Bundájuk sokszínű lehet: homok 
sárgától a barnáig, de lehet egészen fekete is. Karcsú, 
mozgékony állat, hosszúsága átlagban egy méter. Ha 
pároztatják egy HALÁLKUTYÁVAL, akkor egy VADKUTYA 
méretű és erősebb testalkatú állat jön létre. A keverék 
tulajdonságai ÜGYESSÉG 6 ÉLETERŐ 5. 
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KÜKLOPSZ 
 
ÜGYESSÉG: 10 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Hegyek; Dombok 
TALÁLKOZÁSOK száma: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Harci Fejsze 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +2 sebzés 
 
Egy fejjel magasabbak, mint egy átlagos ember, erejük olyan 
nagy, mint a Hegyi Óriásoknak. Könnyen felismerhetőek ezek 
a barbár humanoidok, magas és izmos testfelépítésükről, 
valamint egyetlen egy szemükről a fejükön. Messze elkerülik a 
civilizációt, az embereket, és más humanoid fajokat (elf, törpe 
stb.) hisz teljes szívükből gyűlölik őket. 
 

 
 
Nem ritka, hogy az Orkok, vagy a Gyíkemberek seregében 
teljesítenek szolgálatot. Gyorsan képesek felemelkedni a 
ranglétrán  harcias  mivoltuk  miatt.  Csak  a  legnagyobb  Hősök  
képesek szembenézni egy KÜKLOPSSZAL. A természetben 
magányosan, elszigetelve él. /Így például a Beltenger déli 
részén, Nippur hegyei között./ Vadászatból tartja fent magát. 
Képes puszta kézzel kitekerni egy szarvas vagy egy vaddisznó 
nyakát.  
 

LÁDARÉM 
 
ÜGYESSÉG: 5 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan, Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 

 
 

Sok tájékozatlan kalandozó egyszerűen csak kinyitja azt a 
ládát, amit talál, pedig ezek különféle ravasz csapdákat is 
rejthetnek, pl.: kígyót, mérgezett tűket, mérges gázt, hogy 
néhányat említsük a veszedelmek közül. A legrosszabb 
kétségtelenül viszont a LÁDARÉM. Ez a szörny a rekesz 
belsejében él, és ott várja az áldozatát, aki majd felnyitja a 
fedelet. A szörny kicsike, hosszú erős kezei vannak, amik nagy 
karmokban végződnek. A ládika felnyitásakor hirtelen kiugrik, 
és  nekiesek  a  legközelebb  álló  torkának.  Dobni  kell  egy  
kockával! Ha a dobás 1-4, az áldozat azonnal szörnyethal. A 
LÁDARÉM belemélyeszti karmait a torkába, és teljesen 
felszakítja azt. 5-ös vagy 6-os dobás esetén 4 ÉLETERŐ pontot 
sebez rajta. Ha túlélte az áldozat, akkor utána a szokásos mód 
lehet vele megküzdeni. A rekeszben sok kincset lehet találni, 
ezek főképpen a korábbi áldozatainak használati tárgyaiból 
tevődnek össze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÉLEKRABLÓ 
 
ÜGYESSÉG: 12 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 18 
ÉLŐHELY: Hegycsúcsok; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos - Magas 
FEGYVER: Tőr 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés 
 
A bölcs emberek sem tudtak más nevet adni ennek a lénynek, 
mint amit az állandó félelemben élő hegyi törzsek ragasztottak 
rá.  Ők  a  LÉLEKRABLÓK!   Repülve  közelítik  meg  a  kis  
falvakat, tanyákat, ahonnan elragadják az embereket. A 
LÉLEKRABLÓK magas vékony emberszerű teremtmények, a 
hátukon tollas szárny található. Arcuk hosszúkás és vékonyka. 
A bőr a fején olyan mintha ki lenne feszítve. Fülük széles, ami 
leginkább a denevérre emlékeztet. Rövid agyarai vannak, a 
szájuk viszont tele van hegyes fogakkal. Szemük tejfehér, 
látszólag élettelen, és azt a hatást kelti mintha vak lenne, de 
persze nem az, nagyon is jól lát! Mindig azt keresik, mikor 
csaphatnak le újabb áldozatra. Annak ellenére, hogy vékonyak, 
és a végtagjaik gizdák, hihetetlenül erősek, és nagyon kecsesen 
és ügyesen repülnek. 
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Kis csoportokban ketten, vagy hárman élnek együtt a magas 
hegyek barlangjaiban. Hogy hogyan szaporodnak, az a mai 
napig  rejtély,  a  bölcsek  sem  ismerik  a  választ.  Egyes  mondák  
szerint a gonosz vihar istent Sukh-ot szolgálják, és hatalmas 
kőpalotában élnek a hegyekben. Az ilyen történetek nem 
számítanak többnek, mint megalapozatlan pletykáknak. Ezzel 
ellentétben vannak olyanok, akik állítják, hogy láttak 
LÉLEKRABLÓKAT a nyakukban Sukh szimbólumával, ami 
igen ritka a világon. Néhány bölcs rengeteget fizetne egy ilyen 
értékes tárgyért. 
Amikor érkeznek, ütemes szárnycsapásokat lehet csak hallani 
a sötétben. Ilyenkor jobban teszi mindenki, ha elbújik, és várja, 
hogy ne rá kerüljön a sor. 
 

LÉLEKVADÁSZ 
 
ÜGYESSÉG: 10 
ÉLETERŐ: 8 
ÉLŐHELY: Romok; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Élőholt 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Az életre keltett holtestek csupán agyatlan zombik lesznek, de 
akadtak olyan varázslók, akik nem elégedtek meg ennyivel. 
Olyan szolgát akartak létrehozni egy titokzatos 
varázsformulával, ami többet tud pár parancsszó 
végrehajtásánál. Így született meg a LÉLEKVADÁSZ! (Néhány 
tudományos leírás hibásan LÉLEKRABLÓKÉNT említi őket, 
holott ez a név egy másik, bár kétségtelenül hasonló fajt takar!) 
Az utolsó mágus, aki biztosan ismerte a varázsigéket mellyel 
egy ilyen lény készíthető Csontos Zanbar volt. 
 

 
 
Általában csuklyát viselnek, hogy leplezzék valódi kilétüket. 
Ellentétben  a  ZOMBIKKAL,  képesek  megjegyezni  hosszabb  

szövegeket, és ügyes harcosok. Érintése 2 ÉLETERŐ pontot 
sebez még fegyver nélkül is, mert égeti az élő szöveteket. Mint 
olyan sok élőholtat, a LÉLEKVADÁSZT is csak speciális 
fegyverek sebzik, leghatásosabb egy szívtájékra irányzott ezüst 
nyílvessző! Mikor elpusztul, sziszegő sercegő hangok 
kíséretében a teste összeesik, és csak a köpenye marad hátra. 
Csontos  Zanbar  küldöncként  használja  őket  leginkább.  
Kelyhesd városában láttak utoljára feltűnni 
LÉLEKVADÁSZOKAT,  ám  az  óta  a  végzetes  nap  óta  
szerencsére nem tértek vissza.  
 

LEPRECHAUN 
 
ÜGYESSÉG: 10 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 4 
ÉLŐHELY: Labirintusok; Barlang; Romok;  
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságos - Semleges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Sok  kalandozó  került  már  bajba,  mert  túl  hiszékeny  volt  és  
bedőlt  ezeknek  a  kis  lényeknek,  a  LEPRECHAUNOKNAK.  
Ezek a teremtmények képesek egyszerű varázslatokat 
alkalmazni. Maximum egy méter magasra nőnek meg. Nagy 
öröm számukra, ha másokkal játszadozhatnak, főleg a 
gyanútlan utazókkal tehetik meg. Mikor megjelennek, mindig 
vihognak, nevetgélnek. Öltözetűk főképpen zöld, és barna 
színekből tevődik össze. Általában int az áldozatának, hogy 
menjen oda, vagy megdobálja valamivel, ezzel hívja fel magára 
a figyelmet, közben vékony kis hangján folyamatosan nevet. A 
kalandozót, mindig valamilyen csapdába csalja, ahol már 
társai várják, hogy megrövidítsék, elemeljék az aranytallérjait, 
vagy  valamilyen  felszerelési  tárgyat  lopjanak  el  tőle.  Tudnak  
repülni mágiájuk segítségével, de ha akarnak láthatatlanná is 
tudnak válni. Képesek ezen kívül illúzióvarázslatra, amivel 
megtévesztheti az áldozataikat.  
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Ha az  alany agresszívan lép  fel,  vagy nem érti  a  tréfát,  durva  
lesz, akkor bénító porral szórják be. Ez lebénítja több órára az 
áldozatot. Eközben vidáman kipakolják a táskáját, és a zsebeit, 
majd otthagyják cselekvésképtelenül. Ha valaki elviseli őket, 
érti  a  viccet,  és  tűri  a  tréfákat,  akkor  vele  segítőkészek  is  
tudnak lenni. Viszont amit elloptak, azt már önként nem adják 
vissza többet. 
Tévedés  lenne  persze  azt  gondolni,  hogy  csak  labirintusok  
mélyén élnek. Gyakorta városok zsákutcáiban, félreeső 
helyeken is összefuthat velük az ember, amint épp egy 
hordóban szunyókálnak. Egy jó tanács: Sose ébressz fel alvó 
LEPRECHAUNT!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVÉLVADAK 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 3 
ÉLŐHELY: Feketehomok kikötő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 3 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Azzur nagyúr egy kegyetlen uralkodó, de rettenetesen szereti 
a különleges virágokat. Hatalmas gyűjteménye van 
Feketehomok Kikötőben található Közkertekben. 
Szenvedélyesen gyűjti őket, és egy aranytallér fejében bárki 
meg is nézheti a virágokat. A gyűjtemény ékköve a Fekete 
Lótusz, amit megközelíteni is szinte életveszélyes. Ha valaki 
mégis megpróbálná, akkor működésbe lép a mágikus védelmi 
rendszer. 
A virág egy sűrű, szépen nyírt sövénnyel körülvett kertben 
található.  A  sövényt  furcsa  mód  állat  formájúra  vágták.  Ha  
valaki megérinti a virágot, akkor a sövény megelevenedik, és 
az állatok rátámadnak a tolvajra. Egy oroszlán, egy tigris, és 
egy leopárd kinézetű bokor fog nekirontani, amiknek a teste 
sűrű sövényből áll. A lények összetartoznak, így ha valamelyik 
sérül, akkor mindegyik sérül. Egyforma a támadó értékük is.  
 

 
 
 
Miután végeztek az áldozattal, visszaugranak a helyükre, és 
ismét sövényszobrokká válnak. 
Egyetlen ismert fegyver ellenük a tűz, mely a legtöbb ilyen 
jellegű növény ellen sikeresen alkalmazható.  
 

LIDÉRCFÉNY 
 
ÜGYESSÉG: 10 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Romok; Mocsár; Hegyek; 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: 3 Sebzés 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A temetők és a kietlen romok felett az éjjeli égen jelennek meg 
a  LIDÉRCFÉNYEK.  Úgy  gondolják,  hogy  a  halott  lelkek  
esténként összejönnek, és táncolnak. Ezek a kis izzó világító 
golyók lebegnek a levegőben. Nem élőholt lények, hanem 
mágikus teremtmények. Esténkén vadászni jönnek elő, óvatlan 
teremtményekre lesnek. Ezeket a gömbből álló energiákat 
valamiféle  ismeretlen  erő hozta  létre,  és  nem  jó  szándékkal.  
Megkeresik és megvilágítják az útját az arra járóknak, de 
közben elcsalják egy szikla peremére, vagy be a mocsárba, 
hogy ott leljék halálukat. Az áldozat eleinte úgy gondolhatja, 
hogy  ártalmatlan  lények,  és  segítő szándék  vezérli  őket.  A  
hétköznapi  fegyverek  is  meg  tudják  sebezni  őket,  sőt  a  
megszokott 2 ÉLETERŐ pont helyett, 3 ÉLETERŐ pontnyi 
sebzést képesek okozni nekik találat esetén. Ha elpusztul egy 
LIDÉRCFÉNY,  akkor  egy  fényes  pukkanás  mellett  eltűnik  a  
semmibe. 
 

 
 
Khul kontinensén elterülő Skorpiók mocsarában számos 
kalandornak okozták már a vesztét ezek a „világító 
labdácskák”, ezért is figyelmeztetik az oda betévedőket, hogy 
óvakodjanak az efféle teremtményektől.  
 

LIDÉRCMAJOM 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Mauristatia hegyei 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2-4 (D6/2 + 1) 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Pengefa levele 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Nappal  nagyon  ritkán  láthatóak  a  LIDÉRCMAJMOK,  mert  
éjszakai életet elő lények. Élőhelyének határaira mindennél 
jobban vigyáz. Általában 3-4-es csoportban vadászik, és bárkit 
gondolkodás nélkül megtámadnak, aki a területükre téved. 
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Rövid szőre koromfekete, ami segíti őt az éjjeli portyázásban. 
Kizárólag éles szemű kalandozó képes felfedezni őket (az illető 
rendelkezzen  legalább  9  ÜGYESSÉG  ponttal!),  de  ők  is  már  
csak akkor, amikor a közelben járnak, és csupán a vörösen izzó 
szempárokat látja meg. A LIDÉRCMAJOM jól lát a sötétben, 
ezért az éjszaki harcnál 2 pontot hozzá kell adni a 
TÁMADÓÉRTÉKÉHEZ! Kedvenc támadási módszere, hogy 
egy  magas  fa  tetejéről  kilesi  a  betolakodót,  és  bőrredői  
segítségével felé siklik a hangtalanul a levegőben. A 
szerencsétlen préda csak annyit vesz észre, hogy egyszer csak 
3-4 árny megérkezik a semmiből, és megtámadja. Innen kapták 
a nevüket is, mert úgy lépnek elő a fekete sötétségből, mint a 
lidércek.  

 
 
A LIDÉRCMAJOM másik veszélyes képessége, hogy képes 
használni tárgyakat. Egyik ilyen a Pengefa levele, amit 
előszeretettel alkalmaznak harcban. A levél olyan erős, mint a 
kő,  és  éles,  akár  egy  kard.  Ha  egy  ilyen  fegyverrel  harcol  a  
LIDÉRCMAJOM, akkor egy pontot hozzá kell adni az 
ÜGYESSÉG pontjaihoz. 
 

MACSKAEMBER/MACSKANŐ 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Erdők, Vadon 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Állat - Humanoid keverék 
REAKCIÓ: Semleges; Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A MACSKAEMBEREK Allansia egyik furcsa, primitív 
humanoid faja. Fejük és alakjuk a macskáéra hasonlít. Nagy 
zöld szemük van, hosszú bajusszal rendelkeznek. Felépítésük 
emberi, de testük egészét szőr borítja. Kezeik helyén karmokba 
végződő mancsok vannak. Jól látnak a sötétben, és kiválóan 
másznak fára.  
 

 

Könnyedén követik a zsákmányukat a lombok közé rejtőzve. 
Kisebb lényeket egyszerűen ragadnak fel a magasba. 
Előfordult már olyan is, hogy egy embert is sikerült 
felrántaniuk a fára. 
A  nép  eredete  teljesen  a  múlt  homályába  veszett.  Állítólag  
valamiféle átok teremtette őket, de már ezt senki sem tudja 
bebizonyítani. Nyelvük egyedei, és igen érdekes. Furcsa 
morgásokkal beszélnek egymás közt. Számuk egyre csökken, 
mert sokan vadásszák őket jó minőségű bundájuk miatt. 
Az  allansiai  Fekete-erdőben  biztosan  él  még  néhány  példány  
belőlük, de a Csillámló-tenger partján is látták felbukkanni 
őket. 
 

MADÁREMBER 
 
ÜGYESSÉG: 10 
ÉLETERŐ: 8 
ÉLŐHELY: Hegyek 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Madárféle 
REAKCIÓ: Semleges; Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos; Alacsony 
FEGYVER: Dárda 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Általában a meleg éghajlatot kedvelik, ezek a madárszerű 
élőlények. Magas sziklákon, szirteken élnek kis csoportokba 
verődve. A kakhabadi Felső Xamen vidékén nagyobb 
csoportokat is megfigyeltek már. Úgy hírlik, közülük többen a 
Főmágus szolgálatában állnak.  
 

 
 
Kezekkel és lábakkal rendelkeznek. Körmeik helyén karmok 
találhatóak, ami veszélyes fegyver lehet a harcban. Éles 
csőrükkel is komoly sebeket képesek ejteni. Vékony hártyás 
szárnyukkal könnyedén manővereznek a levegőben. Éles 
rikoltó hangjuk van.  
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A csillogó fényes dolgok mindig felkeltik az érdeklődésüket, 
ezért is nagy gyűjtők hírében állnak. Nem egyszer emiatt 
támadnak rá kisebb csapatokra. Előfordulhat, hogy némelyik 
MADÁREMBER fegyvert is használ. Csatában igen 
mozgékonyak; ravaszul mindig fentről támadnak. Nem egy 
kalandozó csapat esett már áldozatául nekik, mert nem 
figyeltek eléggé a fejük fölé. 
Nehéz őket eltalálni, mert gyorsak, viszont könnyen 
sebezhetőek. Veszedelmes ellenfelek a csatában.  
 
 
 
 
 
 
 

MAJOMEMBER 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Erdő; Dzsungel 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Emberi 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Bunkósbot 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A MAJOMEMBEREK Allansia erdőiben élnek szigorúan zárt 
közösségben. Lakhelyül gyakran választanak magas, sűrű 
lombú fákat. Élelmet vadászattal szereznek; ekkor nagy 
területet is képesek bejárni. Mindenre rátámadnak, amit 
ehetőnek vélnek. Vadászportyáikon felderítenek is egyben. 
Beköltözhetnek barlangokba, vagy kisebb tanyákra is. A 
MAJOMEMBER elég barátságtalan teremtmény. Könnyedén 
mozog a magasba fák ágain, indáin. 
 

 
 
Testüket összefüggő szőrzet borítja, amit egyszerű ruházattal 
takarnak el. Előszeretettel használnak valamilyen bunkósbotot, 
vagy ahhoz hasonlatos fegyvert. Egyes példányok képesek 
tárgyakat készíteni, és használni, ezzel segítve a saját, és társai 
életét. Vadászatkor, ha a kalandozókra MAJOMEMBEREK 
támadnak,  és  számukra  a  terep ismert,  akkor  az  első támadás  
dobásához  hozzá  adhatnak  plusz  2  pontot.  Ez  a  meglepetés  
ereje. 

MAMUT 
 
 Felnőtt Fiatal 
ÜGYESSÉG:  10 7 Támadás: 2 
ÉLETERŐ:  16 10 
ÉLŐHELY: Jeges Vidék; Hóval borított síkság 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy Közepes 
PÁNCÉL: Könnyű Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +3 sebzés +1 sebzés 
 
A MAMUTOK hasonlatosak az elefántokhoz, testük viszont 
jóval nagyobb, és vastag bundával rendelkeznek. Ezek a ritka 
állatok a kopár északi jeges környezetet kedvelik. Főképpen a 
Jégujjhegységben honosak, de elszórtan más jeges területeken 
is felbukkanhatnak. Sötét barna szőrzetük van, és hatalmas 
agyarakkal rendelkeznek. Kis csapatokban élnek. Nem 
ellenségesek, csupán félénkek. Ha megijesztik őket, akkor 
nagyon veszélyesek tudnak lenni. A csorda, ha megindul, nem 
törődik a kisebb álatokkal, lényekkel, egyszerűen eltapossák 
őket. Támadólag csak akkor lép fel, ha a borját védelmezi az 
anya. Támadáskór hátsó lábaira emelkedik, és úgy próbálja 
meg elriasztani ellenfelét. Ha ez nem segít, akkor rohamozni 
fog, és az agyaraival próbálja meg felnyársalni. 
 

 
 
Az  északi  primitív  népek  gyakran  vadásszák  a  húsáért,  és  
bundájáért.  A  sámánok  még  mesélnek  olyan  történeteket,  
mikor réges-régen még a zöld területeken is MAMUTOK 
jártak,  de  ez  már  rég  letűnt  korok  ködös  emlékei.  A  
MAMUTOKRA vigyázni kell, mert kevés példányszámban 
találhatóak már meg, és a kihalás szélén állnak. 
 

MANTICORE 
 
ÜGYESSÉG: 12 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 18 
ÉLŐHELY: Romok; Barlangok; Labirintus;  
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés 
 
A MANTICORE-t egy őrült boszorkánymester hozta létre 
évszázadokkal ezelőtt, távol a Nyugati Óceánon túl. Hogy 
miért és hogyan, azt már senki sem fogja megtudni. Lehet, 
hogy egyszerűen csak bolond volt, vagy unatkozott.  
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Bonyolult varázslattal összekeverte az oroszlánt, a skorpiót és 
a  denevért,  és  mindennek  a  tetejére  emberi  arcot  adott  a  
lénynek. A boszorkánymester annyira belejött a teremtésbe, 
hogy többször is megismételte a varázslatot. Ezt addig 
folytatta,  míg  az  egyik  teremtménye  el  nem  szabadult,  és  
megölte őt. 

 
 
Azóta a lények szétszóródtak a nagyvilágban, legkietlenebb 
vidékeken lehet velük leginkább találkozni. Természetükből 
kifolyólag gyűlölnek minden élőlényt. A MANTICORE arca 
olyan,  mint  egy  öreg  emberé,  a  haja  pedig  akár  egy  oroszlán  
sörénye. Hátán erőteljes denevér szárnyak vannak, farka 
helyén pedig skorpiófarok található, a végén egy hatalmas 
mérgező fullánkkal. Felváltva támad a karmaival és 
fullánkjával. Dobni kell egy kockával! Ha az eredmény 5 vagy 
6,  a  fullánk  találta  el  az  áldozatot,  így  a  méreg  miatt  6  
ÉLETERŐ pontot sebez. Ellenkező esetben a karmai 2 
ÉLETERŐ pont sebzést okoznak. Sikeres SZERENCSE 
próbával  felezhető a  sérülés.  A  MANTICORE  búvóhelyén  
rengeteg csont található, ezek a régi áldozataitól származnak. 
A felszerelési tárgyakat, és a kincseket meghagyják, mert nem 
tudják megenni, számukra az értéktelen. 
Egy ilyen lényt legyőzni becsületére válik egy harcosnak, így 
nem is csoda, hogy aki a Halállabirintusban helyt akar állni 
annak meg kell ölnie egy ilyen bestiát. Egy másik példányt 
Torrepanni falujának közelében látták felbukkanni, de az ott 
lakó Svinneknek eszük ágában sincs odamerészkedni a 
barlangjába.  
 

MEDÚZA 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Romok; Barlangok; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 

Sok szerencsétlen kalandozó tűnt el már a világban miközben 
egy veszélytelennek tűnő öregasszonynak segített. Ez a hajlott 
hátú  kendős  nénike  mindig  valami  nehéz  dolgot  cipel.  A  
jószívű kalandor,  ha  megáll  segíteni  neki,  ekkor  az  
öregasszony hátraveti kendőjét a fején, piros szemeivel ránéz 
áldozatára, és a kalandor kővé válik… 
 

 
 
A  MEDÚZA  egy  furcsa  humanoid  lény.  A  haja  helyén  kis  
kígyók tekergőznek. Általában elszigetelt romok között vagy 
barlangokba lakik, távol más élőlényektől, olykor viszont 
előmerészkedik zsákmány reményében. Amikor áldozatával 
összefut, megpróbálja rávenni, hogy nézzen bele betegesen 
vörös szemeibe. SZERENCSEPRÓBÁVAL még időben el lehet 
kapni a tekintetet, elkerülve a kővé válást. Sikereses próba 
esetén a kígyók támadásba lendülnek. Csukott szemmel lehet 
csak  vele  harcolni  ezért  -2  TÁMADÓERŐT  kap  az,  aki  vele  
harcol. Ha véletlenül van a kalandozónál tükör, vagy olyan 
pajzs, ami visszatükrözi a fényt, akkor sikeres 
SZERENCSEPRÓBÁVAL a MEDÚZA meglátja benne saját 
tekintetét, így a lény elkezd kővé válni, végül szétporlad 
darabjaira. 
A Csillagkő barlangokban is él egy példány, aki számtalan 
kalandornak okozta már a vesztét. Csuklyát visel, így távolról 
közönséges embernek látszik. Női kacagásával hívja fel 
magára a figyelmet, és jaj, annak a gyarló embernek, aki 
megközelíti őt!  
 

MEDVE 
 
 Kifejlett Bocs 
ÜGYESSÉG:  9 5 Támadás: 2 
ÉLETERŐ:  8 6 
ÉLŐHELY: Erdő; Hegyek; Jégmezők, Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Semleges, Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes Kicsi 
PÁNCÉL: Könnyű Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés Nincs 
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A MEDVÉK még a sokat tapasztalt kalandozók számára is 
komoly ellenfélnek számítanak. Az erdőkön keresztül, a hideg 
északi hófödte hegyekig mindenhol megtalálhatóak. 
 

 
 
Bogyókkal, hússal, hallal táplálkoznak. Ha támadnak, akkor a 
két hátsó lábukra állva megpróbálják ellenfelüket felborítani, 
közben mancsukkal az áldozatuk felé kapnak. Általában csak 
akkor támadnak, ha behatolnak a területükre, éhesek, vagy a 
kicsinyeiket védik. Ez utóbbi esetben ezt igen agresszívan 
teszik.  Ha  sikerül  egy  medvét  megölni  a  bundájáért  a  
városokban  igen  jó  pénzt  fizetnek.  A  lenyúzott  bőrből  jófajta  
meleg ruhákat lehet készíteni. 
 

MIK 
 
ÜGYESSÉG: 12 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Romok; Labirintusok; Városok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges - Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Kés 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 

Valószínűleg  kevés  olyan  ismeretlen  faj  él  a  Titánon,  mint  az  
Elfekkel  távoli  rokonságban  lévő MIKEK  népe.  Nagyon  ritka  
esetben találkozhat velük bárki is. Az összes információ, 
mellyel rendelkezünk róluk Rettegett Balthus egyik könyvének 
másolatából származik.  
Az öregebb tapasztaltabb MIKEK mesterei az átváltozó 
mágiának, kedvük szerint változtathatják alakjukat; ennek 
eredményeképpen nagyon kevesen látták még eredeti 
alakjukban őket. Sápad sovány humanoidok testükön 
aránytalanul nagy fejjel. Nem igazán izmos lények, sokkal 
inkább az intelligenciájukat használják fel védekezésre. Ha 
felvett alakban támad rá az ellenfelére, pl. óriáskígyó, akkor a 
harapása olyan lesz, mint az eredeti hüllőé. Gyakran egészítik 
ki tárgyakkal, fegyverekkel az átváltozást, hatás 
maximalizálása végett. 
Nagyon  ravasz  és  felettébb  agresszív  lények.  Imádnak  
gyönyörködni mások lassú halálában. Főképpen az általuk 
állított játékos csapdákban vergődőket szeretik bámulni nagy-
nagy élvezettel. Ha fenyegetve érzik magukat, akkor 
támadhatnak. Kedvenc fegyverük a tűkés (vékony hegyes 
pengéjű tőrszerű fegyver.) Ha úgy véli, hogy a csatát 
elvesztheti, akkor átváltozhat madárrá, és elrepülhet. 
Ha valaki meg szeretné őket nyerni magának, az 
aranytallérokat  ajánljon  fel  nekik,  minél  többet,  ugyanis  ezt  a  
barátság jelének veszik.  
 

MINOTAURUSZ 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Labirintusok; Romok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Harci Fejsze 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉS MÓDOSÍTÓ: +2 sebzés 
 

 
 
A hagyomány szerint minden labirintus szívében él egy 
MINOTAURUSZ. Ez a veszedelmes fenevad félig ember, félig 
bika.  Ez  egy igen félelmetes  kombináció.  A bozontos  bikafejet  
egy pár nagy szarv díszíti.  
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A teste izmos, és olyan akár az emberé. Általában a bőre barna 
színű,  de  a  mocsoktól  és  a  portól  ez  változhat.  Fegyvert  is  tud 
használni, mármint ha van neki. Kedvenc támadása a bikáéhoz 
hasonlóan az öklelés. A MINOTAURUSZ néha mesterének a 
kincseit, vagy más értékes dolgait őrzi, de főképpen egy-egy 
labirintus fő ellenfelének számít. 
Talán nem is véletlen, hogy a Tűzhegy mélyén is él egy 
megtermett példány belőle. Azt beszélik a varázsló kincses 
ládájának egyik kulcsát ő őrzi. Bárhogyan is van, a 
Minotaurusz szarv egy ritka varázskomponens, mely igen sok 
aranytallért  ér,  noha  megszerzéséhez  előbb  le  kell  győzni  
annak tulajdonosát.   
 

MOCSÁRI KÍSÉRTET 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Mocsár; Folyók 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-7 (D6 + 1) 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A sötét büdös patakoknál, a holtágaknál, lassú mozgású 
folyóknál és mocsarakban vár és leselkedik az áldozatokra a 
MOCSÁRI KÍSÉRTET (vagy ahogyan a mocsári goblinok egyes 
törzsei hívják: Láplidérc). Furcsa és ősi lények, rokonságban 
állnak a Föld Elementállal. Főképpen az állóvizeket, illetve a 
lassú folyású patakokat, folyókat kedvelik. A magas 
nádasában rejtőznek el, lustán elnyúlva a sárban, szinte 
észrevehetetlenül beleolvadnak a környezetükbe. 
 

 
 
Területüket nagyon védik! Bárki, aki átlépi a határt, azt 
azonnal megtámadják. A leggyengébb rezdüléseket is 
megérzik  a  földön  és  a  vízben  is.  A  MOCSÁRI  KÍSÉRTET  
mikor támad, előtte kiemelkedik a rejtekéből, mint egy 
alaktalan massza, majd humanoid formát vesz fel. A teste teljes 
egészében sárból áll, ami folyamatosan folyik. Megpróbálja 
első lépésben figyelmeztetni a behatolót támadási szándékáról, 
pl. rámordul. Olyan, mintha valamiféle élőholt lény morogna. 
(Innen  származik  a  neve  is:  MOCSÁRI  KÍSÉRTET)  Ha  a  
figyelmeztetés nem rettenti el a betolakodót, akkor támad. 
Csatában összehangolt támadást indít; egyszerre többen 
jönnek elő, ez bizonyítja az intelligenciájukat. Mivel testük 
sárból áll, ezért minden fegyver csak 1 ÉLETERŐ pontot sebez 
rajtuk. (Kivétel ez alól a varázsfegyver!) Ha vesztésre áll akkor 
felveszi alaktalan formáját, és a víz alatt elmenekül. Eléggé 
keveset tudni róluk, rejtőzködő életmódjuk miatt. Vannak 
olyan beszámolók, hogy látni véltek kisebb egyedeket és velük 
talán nőstényeket is, ám az ilyen állításoknak nincs 

tudományos alapja. Bizonyos elméletek szerint osztódással 
szaporodnak. Egyszerűen szétválnak, és mindegyik egyed 
ugyanúgy folytatja tovább az életét. Bárhogyan legyen is, ezek 
a lények nem képesek felmérni a tárgyak és kincsek étékét. 
 

MOCSÁRI SZÖKDÉCSELŐ 
 
ÜGYESSÉG: 4 
ÉLETERŐ: 4 
ÉLŐHELY: Mocsár 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságos (választható) 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Dárda 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: -1 sebzés 
 
A  MOCSÁRI  SZÖKDÉCSELŐ közeli  rokonságban  áll  a  
Kokomokoákkal. Ez a kétéltű teremtmény a Tűz sziget és 
Nyugat Allansia mocsaraiban él. Testmagassága úgy másfél 
méter, nagy fejjel rendelkezik, szomorú szemeivel szánalmat 
ébreszt áldozataiban. Testüket zöld pikkelyek borítják. Karjuk 
hosszú, lábuk rövid, de úszóhártyák borítják, így nagyon 
ügyesen mozognak az ingoványban.  

 

 
 
Ravasz  kis  teremtmény.  Az  óvatlan  kalandorok  könnyen  
gondolhatják róla, hogy segítő szándék vezérli, mikor int 
nekik,  hogy  kövessék.  Ő viszont  mindig  valami  nagyobb  és  
veszélyesebb lény tanyájára vezeti a követőit, például egy 
Hidrához.  Így  talán  neki  is  jut  egy-két  jutalom  falat  az  
áldozatból. A MOCSÁRI SZÖKDÉCSELŐK kis családban 
élnek a mocsarak mélyén, elzárkózva a nagyobb ragadozók 
elől. A fürge kis lények messzi elkóborolnak a családtól az étel 
reményében. Általában kisebb halakra és békákra vadásznak, 
de nagyobb zsákmány fejében időnként elcsalják az arra 
tévedő kalandozókat. 
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MUCALYTIC 
 
ÜGYESSÉG: 8 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Labirintus; Városok (választható) 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Barátságtalan - Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Sok történet csúf szereplője a MUCALYTIC, ez a hitvány, 
nyálkás szörnyeteg. Főleg bűzös csatornákban és hasonlóan 
mocskos helyeken élnek. Csak nehezen lehet kivenni, hogy 
humanoid alakja van. Bőre hólyagos, magasságra akkora, mint 
egy kifejlett medve. Darabos mozgása van, legtöbb időt 
elrejtőzve a mocsokban tölti, ahonnét ritkán mászik elő. 
Teljesen süket, és csak suttogva kommunikál. Legtöbbször 
csak az ormányát dugja ki, és azzal szaglássza a környezetét. 
Egyes tudósok azt állítják, hogy maguk az istenek átkozták 
meg ezeket a lényeket valamiféle rettenetes elkövetett bűn 
miatt!   
Bárki, aki betéved a fészkébe, azonnal veszít 2 ÉLETERŐ 
pontot a rettenetes és elviselhetetlen bűz miatt. Ha mégis 
harcba  keveredne  bárki  is  ezzel  a  mocskos  lénnyel,  az  
készüljön fel rá, hogy az állat lehelete halálos mérget tartalmaz. 
Ha ráfúj az ellenfelére, az holtan esik össze, amint beszippant a 
mérgezett levegőből egy keveset. Csatában általában az 
ormányát használja, melyet ide-oda lóbál. Senki sem tudja, 
hogy honnan jöttek, de köztudott, hogy Főmágus, a Mampangi 
Fellegvárat ilyen állatokkal őrizteti. Még azt is mesélik, hogy 
még a mai napig is ott lapulnak a bűzös csatornarendszerben. 
Az erőd lakói előszeretettel kínozzák őket, úgy tűnik, szívesen 
hódolnak az efféle kedvteléseknek.  
 

MÚMIA 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 12 
ÉLŐHELY: Sírok; Labirintus 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Élőholt 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
A dohos sírkamrák és sírok rejtenek olyan holtesteket, amik az 
élet és a halál mezsgyéjén élnek. Olyan emberekét, kik féltek a 
haláltól, ezért testüket bebalzsamoztatták, és vastag gézbe 
betekertették. Ezek az élőholtak a MÚMIÁK. Állítólag a Djarati 
királyságban készítettek először múmiákat, innét vették át 
aztán más népek is ezt a szokást. Lassan mozognak, mert 
szorosan be vannak pólyálva. Különös képességük, hogy az 
élőket bárhol megtalálják, érzik a belőlük áradó életenergiát. 
Puszta kézzel harcolnak, bár tudunk olyan esetről, amikor 
fegyverrel együtt temették el a holttestet, így az ebben az 
élőholt állapotában is azzal harcolt tovább. Megölni nem lehet 
őket, bár úgy tűnik, mintha végeznének vele. Húsz perc 
elteltével ismételten feltámad, és gyilkosa után ered, hogy 
bosszút álljon. Véglegesen, csak úgy lehet elpusztítani, ha 
elégetik. A száraz géz pillanatok alatt lángra kap, és percek 
alatt  porrá  ég  a  MÚMIA,  nem  marad  más  belőle,  csak  egy  
marék hamu.  
Gyakran őrinek varázsszereket vagy egyéb különleges 
tárgyakat, és ezért a sírrablók kedvelt célpontjai. Tévedés lenne 
persze azt hinni, hogy csak embereket mumifikáltak. Számos 
feljegyzés szól arról, hogy állatokat is bebalzsamoztak, noha ez 
a szokás a Djarati királyság határain túl nem igazán terjedt el.  
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MUNGI 
 
ÜGYESSÉG: 5 
ÉLETERŐ: 4 
ÉLŐHELY: Óvilág hegységei 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 3-5 (D6/2 + 2) 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A  külsőre  Lidércmajmokhoz  hasonlítanak,  ám  méretük  jóval  
kisebb. A MUNGIK hármas, ötös csapatokban mutatkoznak. 
Villámgyors reakcióiknak hála gyorsan mozognak. 
Csapatokban támadnak, de egy teremtményként kell velük 
harcolni  és  a  csapat  többi  MUNGIE tagja  plusz  1  ÜGYESSÉG 
és 3 ÉLETERŐ pontot ér. Vörösen ragyogó szemeikkel éjjel is 
kiválóan látnak. 
Ahogy a növényeknek elengedhetetlen a napfény, oly féktelen 
vágyat éreznek a MUNGIK az arany iránt. Született 
zsebtolvajok! Gyors mozgásuknak köszönhetően képesek 
észrevétlenül kirabolni utazókat, karavánokat, sőt a 
merészebbek kalandozókat is meglopják, főleg azokat, akiknek 
kissé lankad a figyelme. Jobban szeretnek éjszaka elemelni 
dolgokat, amikor kisebb az esély, hogy lebuknak. Aki a 
MUNGIK területén elalszik, az minden bizonnyal szembesülni 
fog azzal a ténnyel, hogy reggelre nem lesz egy darab 
aranytallérja sem. Ebben a tekintetben nagyon hasonlatosak az 
Elvinekhez. Valójában, aki áthalad a MUNGIK területén, 
legyen az akár fényes nappal, próbára kell tennie a 
SZERENCSÉJÉT, hogy kiderüljön vajon a MUNGIK sikerrel 
jártak-e nála. Ám az arany utáni vágyat leszámítva ezek a 
teremtmények teljesen ártalmatlanok és csak önvédelemből 
támadnak. A kalandozó csak akkor támadhatja meg őket 
(vagyis csak akkor képes gyors mozdulataikat követni), ha 
ÜGYESSÉGE éjjel  10-nél  nappal  pedig  9-nél  több.  A kevesebb 
ÜGYESSÉG ponttal rendelkezők egyszerűen nem lesznek 
képesek elkapni ezeket a kis teremtményeket.  
 

 
 
A gátlástalanabb kalandorok gyakran kíváncsiak, hogy vajon 
be lehet-e idomítani a MUNGIKAT arra, hogy nekik aranyat 
lopjanak. Ez elméletben lehetséges, de eddig még senkinek 
sem  sikerült.  Csak  egy  varázsló  képes  erre  átmenetileg,  ha  
elfog egy kis teremtményt és elmond rá egy Teremtmény 
Irányító varázslatot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NANDI-MEDVE 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 11 
ÉLŐHELY: Dombok; Hegyek; Síkságok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Szinte teljesen elszigetelve a külvilágtól él ez a nagy szőrős 
állat. Félig medvére, félig pedig egy gorillára emlékeztet. 
Nagytestű, agresszív élőlény. Ennek a ragadozónak a kedvenc 
eledele  az  emberhús  (különösen  az  emberi  agy).  Annak  
ellenére, hogy nagyméretű, képes nagyon halkan mozogni, ez 
köszönhető a puha párnás tappancsainak. A mancsai nagy 
karmokban végződnek. Vadászatkor becserkészi áldozatát, a 
közelébe  lopakodik,  és  a  meglepetés  erejét  kihasználva  
automatikusan sebez 2 ÉLETERŐ pontot! Gyakorta 
megpróbálja satuszerű mancsai közé fogni áldozatát, és addig 
marcangolja, míg az el nem pusztul. Az áldozatait gyakorta 
hazaviszi a vackába, mely lehet egy barlang vagy sziklás üreg. 
Ezek a helyek, ha egy NANDI-MEDVE lakik benne, tele 
vannak lerágott csonttal, és félig széttépet tetemekkel. Kincset 
nem gyűjt, mert nem tudja értékelni azokat. Csak az van a 
rejtekhelyén, amit áldozataival odacipelt. 
 

 
 

NANKA 
 
ÜGYESSÉG: 12 
ÉLETERŐ: 20 
ÉLŐHELY: Mágikus sík, Bárhol a világon 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Az istenek különféle természetfeletti lényeket küldenek a 
hősies kalandozókhoz. Vannak olyanok, akiktől segítséget 
remélhet, és még többen olyanok, akikkel meg kell küzdenie 
kalandjai  során.  A  névtelen  Gonosz  Istenek  vagy  a  Démoni  
herceg egyik legerősebb szolgája NANKA, a gonosz dzsinn. Ez 
a mágikus lény nem anyagi formában jelenik meg. Test fekete 
füstből áll, ami humanoiddá formálódik. Két vörösen izzó 
szeme  gonoszul  világít.  A  NANKA  mindig  valami  csapdába  
csalja áldozatát, hogy utána annak lelkét mestere elé vigye. 
Kedvenc  csapdája,  hogy  egy  jól  látható  helyen  elhelyez  egy  
üvegcsét, amibe belebújik. Az óvatlan arra járó, ha kinyitja azt, 
szellemteste elkezd feketén kiáramolni belőle.  
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Körbeöleli az áldozatot, és míg ő kijön a szerencsétlenül járt 
áldozata lelke belemegy az üvegbe. A dugót ezután már csak 
mágikus úton lehet eltávolítani, ha egyszer visszahelyezték a 
fiolába. Így készen is áll a lélek a szállításra, amit azon 
nyomban  visz  is  mesterének.   NANKÁT  csakis  kizárólag  a  
mágikus fegyverek sebzik. 

 
Nincsenek róla adataink hol bukkant fel eddig a Titán földjén, 
de  ha  egy  ledugaszolt  fekete  füsttel  teli  üvegcsét  találsz,  élj  a  
gyanúval. Lehet, te leszel a gonosz dzsinn következő áldozata!  
 

NEANDERVÖLGYI EMBER 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 8 
ÉLŐHELY: Jeges környezet; Síkságok; Dombok; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Dárda 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Félemberek, a nevük is sugallja primitívségüket, ők a 
NEANDERVÖLGYIEK. A Titán földjének számos pontján 
felbukkanhatnak. Jó vadászok hírében állnak, igyekszenek 
alkalmazkodni környezetükhöz. Kőkunyhókban élnek, amit 
szokásuk szerint valamiféle totemisten köré építenek. 
Felépítésre nem csak a megjelenésükben különböznek az 
emberektől. Rongyosak, mocskosak, állatprémből vagy bőrből 
készült „ruhát” viselhetnek. Mosdatlan, és csimbókos a hajuk. 
Körmei töredezettek, és koszosak. 
 

 
 
 

Felszerelését faragott dárdák, és kisebb könnyen elkészíthető 
tárgyak  képezik,  mint  kőbalta,  kőkés.  A  fejletségi  fokukat  
jellemzi még, hogy képesek dísztárgyakat is előállítani; így pl.: 
medálokat, nyakláncokat, és egyéb dolgokat. Fülök és orrok 
rendszerint csapott. Mivel nem igazán értelmes lények, ezért 
könnyen szolgasorba kényszerítheti őket valamilyen Gonosz 
hadúr.  
A NEANDERVÖLGYI EMBER minden olyan dolgot istenként 
imád, amit nem ért. Többek közt pl.: a napot vagy egy hegyet 
vagy  bármilyen  óriás  természeti  képződményt.  A  törzsnek,  
amiben él lehet sámánja, aki kirívó öltözékével tűnik ki a 
tömegből. Csontokat, tollakat aggat magára, csörgőket ráz, és 
festi  magát,  bár  tetteinek  nincsen  semmiféle  különös  hatása,  
csupán színház az egész szertartás, amit műve, de a 
NEANDERVÖLGYIEK hisznek benne. Bárki, aki igazi 
varázslatot mutat be nekik, számíthat arra, hogy az egész törzs 
Istenként fogja tisztelni majd.  
Nagyobb számban a Jégujj hegység szeles vidékein élnek, ahol 
a Hóboszorkányt szolgálják, illetve mások szerint egy 
Jégdémont. Néhányuk pedig a Tűzhegy mélyén tengeti életét.  
 

N’YADACH 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 8 
ÉLŐHELY: Barlangok; Kazamaták; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan - Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Bunkósbot 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Az ősi törpe legendák beszélnek egy földalatti gonosz 
humanoid fajról, akikkel a törpék évszázadokon át harcot 
folytattak a földalatti világ birtoklásáért. Ez a valaha büszke faj 
a  N’YADACH.  Félelmetes  harcosok  hírében  álltak,  sőt  egyes  
egységeiket fekete mágiával támogatták meg. Sok csatát 
nyertek meg így, ám az általuk elfogott rabszolgák fellázadtak, 
végül két tűz közé szorulva legyőzték őket. Manapság nagyon 
kevesen élnek már a világon, főképpen eldugott barlangokban, 
vagy üregekben él egy-egy klán. Régen elfelejtették már dicső 
múltjukat. 
Olyan  magasak,  mint  egy  ember,  de  csak  akkor,  ha  
felegyenesednek. Főképpen hajlott háttal közlekednek, mert a 
föld alatt élnek szűk és alacsony járatokban közlekedve. Fejük 
a farkaséra emlékeztet, fülük a fejükhöz simul. Macskaszerű 
szemeivel kiválóan lát még a sötétben is, valamint a szaglásuk 
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is kiváló. Két hegyes agyara kilóg a pofájából, ezek mérgezőek. 
Rövid szürke szőrük van, rongyokat aggatnak magukra. 
Végtagjaik izmosak, és karmokban végződnek. Páncélt ritkán 
viselnek, akkor is olyat, ami már majdnem szétesett. Élelem 
gyanánt mindent megesznek, legye az patkány vagy moha. 
Egymással torokhangon kommunikálnak és vicsorognak 
mellé. Elveszett minden kecsesség a nyelvükből. Nem tudnak 
sem írni sem olvasni a nyelvükön, mint a régmúlt időkben. A 
N’YADACH életstílusa őseihez képest gyökeresen 
megváltozott, ez maga után vonta a korai halálozást. Ennek a 
fajnak a képviselői nagyon rövid életűek lettek. 
Néhányan Ishtra gonosz légiójában teljesítenek szolgálatot, 
noha számbeli jelentőségük és szerepük meglehetősen 
csekélyke.  

 
 

NYÁLKAEVŐ 
 
ÜGYESSÉG: 7 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 11 
ÉLŐHELY: Városok csatornarendszere; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
A nevével ellentétben a NYÁLKAEVŐ nem az iszapos nyálkát 
eszik, hanem más dolgokkal táplálkozik, amit az iszapban 
talál. Kitúrja belőle a számára ízletes falatokat, ami 
természetesen másnak inkább undorító. Kedvenc élőhelyei a 
pöcegödrök, és a csatornarendszerek. Legfőképpen Kharé 
szövevényes csatornarendszerében találhatóak meg. Ezek a 
hatalmas kocsonyás lények nagyjából humanoid formák. Nagy 
szájjal rendelkeznek, ami segíti őket az iszap megszűrésében. 
Vörös szemei vannak. A feje tetején található két csőszerű 
szerv, ezen veszi a levegőt. Meglehetősen erős metánszag lengi 
körbe, még a csatornabűznél is elviselhetetlenebb lehet egy 
kalandor számára. Az egész teste olyan mintha fel lenne 
püffedve, de a látszat ellenére van benne erő, nem is kevés. 
Társas lény, gyakran lehet velük találkozni, miközben 
csoportosan eszegetnek. Ha egyikük felfedez, valamilyen új 
étel lelőhelyet, legyen az bármilyen trágya, akkor elbődül, 
ezzel odahívva társait az új élelemforráshoz. Fő tápláléka az 
ürülék, de nem vetik meg a friss húst sem. Főleg patkányokra, 
és csatorna kígyókra vadásznak, ha szükséges. 
Az a pletyka járja a városokban, mely szerint a 
NYÁLKAEVŐK képesek parancsolni a kisebb állatoknak lent a 
csatornában, bár erre még konkrét bizonyíték nem került 
napvilágra. 

OGRE 
 
ÜGYESSÉG: 8 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Dombok; Síkságok; Erdő; Városok; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos  
FEGYVER: Bunkósbot 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés  
 
Nagyok, rondák és igen erőszakosak. Az OGRE egy csúf 
humanoid  faj,  akár  csak  a  Goblinok,  Orkok  és  a  Trollok.  Az  
átlagos  OGRE két  méter  magas,  de  annyira  kaotikus  faj,  hogy 
egyes egyedek között akár egy méteres magasságkülönbség is 
előfordulhat. (Nem is beszélve a Mutáns OGRE és a Fél-Ogre 
fajtákról!)  
Ábrázata kifejezetten vad; pattanással valamint egyéb 
kitüremkedésekkel van teli, ezen kívül folyamatosan 
nyáladzik. Rendkívül erős, jól használják az ütőfegyvereket 
valamint a lándzsákat. A vadonban magányosan él, elzárkózik 
a külvilágtól, barlangokban keres magának menedéket. Ezek a 
primitív lények ruha helyett állati prémet és bőröket viselnek. 
Vadászatból tartják el magukat. Mindenkit megtámadnak, aki 
a területükre téved.  
Manapság egyre több OGRÉT látni civilizált környezetben. Ez 
köszönhető annak, hogy sokan közülük elszegődtek 
valamilyen gonosz hadúr seregébe harcolni. Züllöttebb 
városokban, pl.: Kharé vagy Calah kiütős viadalokat 
szerveznek, a bátor vállalkozók megmérkőzhetnek velük a 
ringben. A Feketehomok kikötő jelenlegi ura Azzur nagyúr is 
előszeretettel alkalmazza őket városi őrségében. A seregben 
főképpen csatabárddal, harci kalapáccsal, vagy nagyon ritkán 
íjjal harcolnak. Az OGRÉK elég nyersek természetükből 
kifolyólag, kedvenc szórakozásuk hogy gyönyörködnek mások 
halálában, vagy kisebb lényeket kínoznak halálra. 
Jó példa erre Naggamanteh, Mampang bizarr kinézetű 
kínzómestere. A Főmágus egyik bizalmi embere ő, jól gondold 
meg, hogyan viselkedsz vele szemben…  
 

 



EGYENESEN A VEREMBŐL 
 

75 

ÓRIÁS 
 
Az  ÓRIÁSOK  nagy  humanoid  teremtmények,  akár  öt  ember  
magasak is lehetnek. Sok különböző fajtájuk létezik elszórtan a 
világban. Lobbanékony természetűek, és ekkor gyakran 
megfeledkeznek nagy méretükről, erejükről. Ilyenkor mindent 
lerombolnak, ami az útjukba kerül, legyen az ház, fa, stb. 
Máskor viszont nagyon segítőkészek tudnak lenni. 
Cipelhetnek vagy megemelhetnek nehéz, vagy nagy tárgyakat, 
esetleg segédkezhetnek épületek helyreállításánál. Éhségük 
csillapítására rengeteg élelemre van szükségük. Szerencsére 
egyedül élnek elzártan a külvilágtól, és nem szeretnek nagyon 
érintkezni másokkal. Ritkán, de előfordulhat, hogy felbérelik, 
és csatába küldik. Ilyenkor demoralizáló hatással tud lenni az 
ellenfélre a nagy termete miatt. 
 
BARLANGI ÓRIÁS 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Barlang; Labirintus 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Bunkósbot 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +2 sebzés 
 

 
 
A BARLANGI ÓRIÁS a legkisebb az óriások között. Közel 
három méter magasak, de alacsonyabbnak tűnnek, mert 
görnyedten járnak. A föld alatt élnek a sötétben. Bőrük 
világosszürke, és szőrtelen, így képesek beleolvadni a sziklás 
környezetbe, ezáltal meglepni a járatukba tévedt idegent. 
Dobni kell egy kockával! 5-6-os dobás esetén automatikusan 
sebeznek meglepetésszerűen az ellenfélen. Mindenkit 
megtámadnak, akit ehetőnek vélnek. Ezüst szemük a földalatti 
élethez szokott, gyér fényviszonyoknál is jól látnak a sötétben. 
A hírtelen erős fényre átmenetileg megvakulnak, legyen az egy 
fellobbanó fáklya, vagy fényvarázslat. Harcban kő vagy 
fabunkót használnak. Távolra sziklákat dobálnak. 
Kiváltképpen a Trogloditák húsát szeretik, de azt nagyon. 
Hogy miért? Az sajnos nem ismeretes. 
A Shamutanti dombok között létezik egy tartomány Lea-Ki, 
ahol  egy  erejéről  elhíresült  BARLANGI  ÓRIÁS  él.  Kristatanti  
kocsmájában gyakorta emlegetik őt.  

DOMBI ÓRIÁS 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 11 
ÉLŐHELY: Hegyek; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Bunkósbot 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla sebzés 
 
A DOMBI ÓRIÁS hatalmas nagy óriás, akár hét méter magasra 
is megnőhet. Kövér, szőrös igénytelen kinézetű visszataszító 
teremtmény. Rongyokat visel, szőr és bőr keverékéből 
összefércelt ruhát. Kedvenc fegyvere a bunkósbot. Élvezi, ha 
köveket hajigálhat utazókra, vagy falvakra. Szereti kilapítani 
az apró élőlényeket. Ha valakit eltalál egy ilyen szikla, akkor 3-
6 értékű dobás esetén az áldozat azonnal meghal, a 
fennmaradó 1-2 esetben sima sebzés, 2 ÉLETERŐ pont levonás 
jár. 
Nagy barlangokban laknak, amelyet gyakran megosztanak egy 
medvével, akik mint afféle házőrzőként tartanak. 
A DOMBI ÓRIÁS kedvenc étele az ember hús, és a kamrájában 
igyekszik  ebből  minél  többet  felhalmozni.  Óvakodj  tőlük  
kalandor!  
 
ERDEI ÓRIÁS 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Erdő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Bunkósbot 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla sebzés 
 
A teljesen kifejlődött ERDEI ÓRIÁS elérheti akár az öt méter 
magasságot is. Ezek az erős izmos lények jellemzően állati 
bőrökből készült ruházatot viselnek. Kedvenc színük a barna 
és a zöld. A bőre színe barna, a haja bozontos. Hatalmas 
bunkósbotot  hord  magánál,  amit  nem  ritkán  fák  törzseiből  
készít.  Használ  még  dárdát  is,  aminek  kő hegye  van,  esetleg  
sziklákat hajigál ellenfelére. Nem ritka, hogy zsákjában 
található  egy-két  aranytallér  is  a  rengeteg  élelem  között.  A  
többi óriástól különbözően, ők törődnek a környezetükkel és a 
benne élőkkel. Nem ritka, hogy barátságban állnak a 
Faemberekkel, vagy az Erdei Elfekkel. Igaz összetűzésbe is 
gyakran  kerülnek,  mert  az  órás  nem  törődik  a  fiatal  fákkal  
valamint a kis bokrokkal, és tűzifának használja azokat, ha 
szükségét érzi.  A betolakodókkal szemben mindig agresszívan 
lép  fel,  főleg  ha  az  erdejét  rongálják.  Sziklákat  fog  dobálni  
rájuk  messziről.  Találat  esetén  a  sebzés  1-4  halál,  5-6  értéknél  
pedig  3  ÉLETERŐ pont  levonás  jár.  Az  első estben  a  
szerencsétlen áldozat azonnal szörnyethal a szikla súlya alatt. 
Nem ritka, hogy embert eszik, bár nem szeretik őket, mert túl 
rágósak,  és  nincsen  rajta  annyi  hús  mit  egy  szarvason,  vagy  
vaddisznón. 
Az Allansiában elterülő Fekete erdőben látott egy méretes 
példányt két favágó, akik inkább elbújtak előle, sem mint hogy 
harcba keveredjenek vele. Tőlük tudjuk, hogy némelyikük 
mágikus holmikat is tartanak maguknál, ám részletekkel nem 
tudtak ők sem szolgálni.  
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FAGYÓRIÁS 
 
ÜGYESSÉG: 10 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Jeges vidék; Barlangok; Hegytetők 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Dárda 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla sebzés 
 
A FAGYÓRIÁS felnőtt korára elérheti akár a hat méter 
magasságot is. Csak a leghidegebb régiókban él, mint a Jeges 
síkság északi része vagy az Jégujj hegység. Bőre sápadt fehér 
haja, szakálla hosszú és az is fehér színű. Testét szőrme borítja, 
ami általában jegesmedve bundájából készít magának. 
Magányos lények, nem közösködnek más 
FAGYÓRIÁSOKKAL, inkább az álatokkal barátkoznak. Nem 
ritka,  hogy  több  Hófarkassal  jár  portyázni.  A  hús  a  kedvenc  
eledele, és azért mindent meg is tesz. Farkasai minden esetben 
megkapják a napi betevőt tőle. Velük sokat törődik, és 
odafigyel  rájuk.  Mivel  zárt  térben  meglehetősen  lassúak,  
könnyedén elmenekülhet előle az ember, ám nyílt terepen 
fordítottak az esélyek. A FAGYÓRIÁS barlangjában 
hozzájuthatunk varázslatos értéktárgyakhoz, melyeket 
gyakran felhalmoz. Szenvedélyesen szereti gyűjtögetni azokat, 
ez a gyengéje. 
 

 
 
Ha a Kristálybarlangokban kalandozol, néhányukkal biztosan 
összefutsz majd. Ellenük nem csak a kardod használhatod 
eredményesen, de ha értesz a parittyahasználat ősi 
művészetéhez, sikeresen győzedelmeskedhetsz.  
 
MOCSÁRI ÓRIÁS 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Mocsár 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Dárda 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +2 sebzés 

 
A MOCSÁRI ÓRIÁSNAK a bőre pikkelyes, aminek zöld színe 
van. Nagyban különbözik a többi óriástól. Hat méter magas, 
vékony testalkatú, lábain és kezein úszóhártyák vannak, amik 
segítenek neki az úszásba. Ők a mocsarak mélyén élnek, idejük 
nagy részét vadászattal töltik. Kedvenc táplálékuk a 
MOCSÁRI SZÖKDÉCSELŐ, és a KOKOMOKOA, de az 
emberhúst sem veti meg. Vannak helyzetek, mikor csellel 
támad. Képes felborítani az arra járó csónakot, tutajt, és 
néhány kisebb hajót is. Lerántja a vízbe esőket a mélybe, 
megvárja, míg megfulladnak, és utána kezd lakomázni belőlük 
a parton. 
 
HEGYI ÓRIÁS 
 
ÜGYESSÉG: 10 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Hegyek; Barlangok; Hideg vidék 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Harci kalapács 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla sebzés 
 
A HEGYI ÓRIÁS a legmagasabb a szárazföldi óriások között, 
akár nyolc méter magasak is lehetnek. A legmagasabb hegyek 
csúcsain  élnek.  Izmos  testük  van,  ruházatukat  vastag  bőrből  
varrják magukban. Fegyverük a Harci kalapács, de használnak 
bunkósbotot  is.  A  HEGYI  ÓRIÁS  olyan  erős,  hogy  a  fákat  
tövestül  képes  kicsavarni,  és  ellenfele  felé  hajítani.  Találat  
esetén dobni kell egy kockával! 3-6 értékű dobás esetén 
szörnyethal az áldozat, minden más esetben 1 ÉLETERŐ 
pontnyi  a  sérülés.  A  HEGYI  ÓRIÁSOK  magányos  lények,  de  
előfordul, hogy ÓRIÁS SAST tartanak háziállatnak, amit 
beidomítanak vadászatra. A területét nagyon védi. 
Rettenetesen kapzsi teremtmény, a barlangjában mindig 
található  egy  zsák  tele  kincsekkel.  A  kamrában  pedig  mindig  
van ennivalót, pl.: fél tehén, egy két disznó, esetleg valami más 
harapnivalót. 
 
TENGERI ÓRIÁS 
 
ÜGYESSÉG: 10 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 17 
ÉLŐHELY: Tengerek 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Dárda 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla sebzés 
 
A  legnagyobb  óriás  a  víz  alatt  él,  ő a  TENGERI  ÓRIÁS.  Kék  
bőre van, ujjai és lábujjai között úszóhártya feszül. Haja inkább 
hínárra hasonlít. Magassága tíz méter. A babonás hajósok 
nagyon félnek tőle, mert állítólag hajókat képes elsüllyeszteni. 
Természetesen nem tesznek ilyet, csak abban az esetben, ha 
ellenségesen lépnek fel velük. Ilyenkor képes nagy hullámokat, 
és örvényeket küldeni a hajóra. 
Egyedül él; víz alatti barlangjában lakik, aminek a falát 
drágakövekkel, és egyéb dísztárgyakkal ékesíti. Odúja 
bejáratánál olykor hajóroncsokat is lehet találni. 
Gyakran látni őket delfinekkel, vagy más vízi lényekkel együtt 
úszkálni.  
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VIHAR ÓRIÁS 
 
ÜGYESSÉG: 10 Támadás: 4 
ÉLETERŐ: 15 
ÉLŐHELY: Hegycsúcsok; Vadonban 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Bot 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla sebzés 
 
Hatalmas kővárakban laknak a felhők felett a VIHAR 
ÓRIÁSOK, csipkézett hegyek ormán, magányosan a világtól 
teljesen elzárva. A VIHAR ÓRIÁSOK egyaránt lenézik az 
embereket,  és  ÓRIÁS  társaikat  is.  Jól  vannak  informálva  a  
világban történt dolgokról. Sólymok, és más madarak hozzák 
nekik  a  híreket.  Eltérően  az  ÓRIÁSOKTÓL  ők  nagyon  
intelligensek, hatalmas tudással és bölcsességgel rendelkeznek. 
Saját kastélyukban nagy könyvtárat tartanak fent, ahol több 
száz évre visszamenőleg dokumentálva van minden történés, 
esemény. Értékes tekercseket, és fóliákat is őrizhetnek. Nyolc 
méter magasak, vékony testalkatúak. Sápad a bőrük, a hajuk 
sárgás.  Öltözékük  mindig  valamilyen  finom  kelme,  kezükben  
botot  tartanak.  A bot  is  mívesen megmunkált  darab.  Képesek 
az időjárásnak parancsolni. Egy mozdulattal tudnak esőt 
csinálni, vagy szárasságot, pusztító vihart vagy szélcsendet. 
Nem ritka, hogy fentről segítséget nyújt aszály, vagy árvíz 
esetén. A kastélyukat megoszthatják ÓRIÁS SASOKKAL, vagy 
LEVEGŐ ELEMENTÁLLAL, velük barátságosak. A lakhelye 
átlagos megjelenésű, semmi fényűzés nincsen benne, kivétel ez 
alól a könyvtár, amit nagy becsben tart és vigyáz rá. 

 
Allansia északi részén él egy Corianthus nevű VIHARÓRIÁS, 
akiről legendák szólnak. Ha Sardath városában jársz, talán 
többet is megtudhatsz.  
 

ÓRIÁS AARDFARKAS 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Vadon; Síkságok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Semleges; Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Az ÓRIÁS AARDFARKASOK csak a melegebb, déli 
síkságokon fordulnak elő, ahol kis csapatokban kóborolhatnak. 
A hiénák rokonai, nagyjából akkorák, mint egy nagyobb 
Farkas, ám azoknál sokkal soványabbak. Rövid szőrük sárgás-
szürkés színű, amit fekete csíkok díszítenek – ez lehetővé teszi 
számukra,  hogy  könnyen  megbújhassanak  a  magas  fűben.  
Általában rovarokkal táplálkoznak, de ha nagyobb lények 
fenyegetik őket, készek megvédeni magukat. Ha háromnál 
több  ilyen  bestiával  fut  össze  a  kalandozó,  a  többi  nagy  
valószínűség szerint még csak kölyök lesz (ÜGYESSÉG: 4, 
ÉLETERŐ:  3).  A  felnőttek  ilyenkor  sokkal  éberebbek,  no  meg  
persze védelmezőbbek is, és támadnak, ha kicsinyeiket 
veszélyben érzik. 
 

ÓRIÁS BAGOLY 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Hegyek; Síkságok; Erdők 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Madár 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
AZ ÓRIÁS BAGOLY nagyon ritka lény. Messzi, távoli 
helyeken él, ahol nem zavarják nyugalmát. A régi időkben sok 
gazdag fejedelem tartott ilyen madarat, vadászat céljából vagy 
csak státusz szimbólum miatt. Ezért is terjedhettek el sok 
helyütt  a  Titánon.  Ezek  a  csodálatos  madarak  másfél  méter  
magasak, szárnyfesztávolságuk elérheti akár a három méter is. 
Mint kisebb testvéreik, ők is éjszakai lények, szürkületkor 
jönnek  elő vadászni.  ÓRIÁS  BAGLYOK  tápláléka  a  juhok,  
kecskék, de rátámadnak az emberre is. Ezek a madarak a 
fészküket magas fák, vagy elhagyatott tornyok tetejére rakják, 
melyet ágakból, gallyakból, némi szövetből, és tollakból 
készítik el. Egy illetve kétévente két tojást rak. Rengeteget 
megadnak a feketepiacon egy ilyen tojásért, hogy később 
hátast  nevelhessen  belőle  a  gazdája.  A  szülők  a  fészket  nagy  
agresszivitással védelmezik. 
A  levegőből  hirtelen  ereszkednek  alá,  ezért  az  első 
támadásukhoz hozzá lehet adni 4 Támadóerő pontot, ez a 
meglepetés ereje. Karmai rettentően élesek és erősek, 
könnyedén felszakítják a pajzsot, széttépik a sisakot. 
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ÓRIÁSDARÁZS 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Síkság; Dombok; Erdő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Rovar 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Az ÓRIÁSDARÁZS egy igen ritka és halálos rovar. Távol él a 
civilizált emberektől. Mindent megtámadnak, amit ehetőnek 
vélnek és nem nagyobb náluk. Az áldozatot elszállítják a 
fészkükben, ahol a mindig éhes lárvák elesége lesz majd. 
Majdnem két méter hosszúak, a szárnyfesztávolságuk három 
méter is lehet. Nagy antennáik, és fullánkjuk van. Gyorsan 
képesek repülni, és nagyon jól manővereznek. 

 
Gyakran csapnak le hírtelen fentről az égből, ezzel meglepve 
az áldozatukat. Ha a támadása sikeres, akkor beledöfi 
ellenfelébe  nagy  fullánkját,  melyen  méreganyag  van,  ezért  2  
ÉLETERŐ 1  ÜGYESSÉG  pont  sebzést  okoz.  AZ  
ÓRIÁSDARÁZS nagyon fél a tűztől, ez abból adódik, hogy 
félti a vékony hártyás szárnyát, ami könnyen lángra kap. Nem 
egyszer sikerült őket már elijeszteni egy sima egyszerű 
fáklyával. 
A gyümölcsillat kifejezetten vonzza őket, így aki egy ilyen 
gyümölcsösben lakmározik, az számíthat rá, hogy összeakad 
egy-egy példányukkal. A Tűz szigeten gyakorta felbukkannak, 
de Allansia más vidékein is előfordulhatnak, ha az 
életfeltételek adottak számukra.  
 

ÓRIÁS GYÍK 
 
 Felnőtt Fiatal 
ÜGYESSÉG:  8 5 
ÉLETERŐ:  9 5 
ÉLŐHELY: Hegyek; Erdő; Síkság 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Hüllő 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes Kicsi 
PÁNCÉL: Könnyű Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs Nincs 

Az ÓRIÁS GYÍKOK magányosan élő agresszív  hüllők.  Évente  
egyszer párzanak, és a nőstény 1-3 tojást rak le. A kis gyíkok 12 
hét után kelnek ki. Ha a kikeléstől számítva folyamatosan 
foglakoznak vele, akkor lehet csak belőle hátas jószágot 
nevelni. Ezt csakis kizárólag a gazdagok, vagy olyanok tehetik 
meg, akik az ÓRIÁS GYÍKOK közelükben élnek. 
 

 
 
Az rebesgetik, hogy a Tűz szigeten a Gyíkembereknek külön 
lovasságuk van felállítva ilyen állatokból. Hat méter hosszúak, 
és másfél méter magasak lehetnek. Járásuk teljesen 
ugyanolyan, mint kisebb testvéreinek. A farkukat maguk után 
húzzák  a  földön.  Nagyon  veszélyesek  a  harcban,  mert  igen  
ügyesen mozognak. A farkuk, ha meglendítik olyan, mint egy 
éles kard. Szájukban rengeteg veszélyes hegyes fog sorakozik. 
Vymorna ostrománál is jó néhány felbukkant belőlük, legalább 
is  egy  Lecarte  nevű vándorkereskedő ezt  meséli  vándorútjai  
során.  
 
 
 
 
 
 
 

ÓRIÁS HOMOKHERNYÓ 
 
 Felnőtt Fiatal 
ÜGYESSÉG:  10 7 Támadás: 5 felnőtt 
ÉLETERŐ:  20 9 Támadás: 3 fiatal 
ÉLŐHELY: Sivatag 
TALÁLKOZÁSOK száma: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy Közepes 
PÁNCÉL: Közepes Kicsi 
SEBZÉS MÓDOSÍTÓ:  Dupla Sebzés +3 sebzés  
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Ez a lény a homok alatt él,  abban úszik, hírtelen emelkedik ki 
belőle  az  áldozatát  meglepve.  Az  ÓRIÁS  HOMOKHERNYÓ  
teljesen kifejlődve elérheti akár a 20 métert is, a fiatal egyedek 
átlagosan tíz méteresek. A teste több száz szegmensből áll, ami 
kúpos formájú, így csatlakozik egymáshoz. A feje egy hatalmas 
ovális szájban végződik, melyben tüskés fogak sorakoznak. Itt 
található még rengeteg szaglómirigy is, ami lehetővé teszi 
számára a pontos tájékozódást.  
 

 
 
Ha egy felnőtt ÓRIÁS HOMOKHERNYÓ kétszer egymás után 
eltalál valakit, akkor azt azonnal egyben lenyeli. Az erős 
gyomorsava szinte pillanatok alatt le is bontja az áldozatot. A 
sivatagi nomád népek időnként vadásznak rájuk. Olyan rituálé 
ez, mintha bálnára vadásznának, hisz a teremtmény húsa 
ehető, csontjából fegyvereket, bőréből sátrat készítenek, mert 
nagyon szívós és ellenálló. 
Egyes sivatagi népek a Homokhernyó fogából kitűnő fegyvert 
is tudnak készíteni, sőt az ilyen fegyverek hitük szerint 
varázserővel  is  bír.  Bárhogy is  legyen egy kalandor  aligha  fog  
elfelejteni egy ilyen lénnyel való összecsapást. Már ha túléli 
egyáltalán… 
 

ÓRIÁS HÚSEVŐ KANCSÓKA 
 
 Inda Törzs 
ÜGYESSÉG:  8 0 
ÉLETERŐ:  7 11 
ÉLŐHELY: Dzsungel 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Növény 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Nincs 
FEGYVER: Speciális 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Csaknem  három  méter  magasra  nőhet  meg  az  ÓRIÁS  
HÚSEVŐ KANCSÓKA. Nevét alakjáról kapta, ami leginkább 
egy nagy vázára hasonlít, amiből mindenféle indák lógnak ki. 
Mélyen a dzsungelben van az élőhelye, (bár egyes 
növénykutatók azt állítják, hogy esetenként erdőkben is 
előfordulhatnak). Annyi bizonyos, hogy nagyon ritkák. 
Kimondottan veszélyes növény, képes akár nagyobb 
élőlényeket is fogságba ejteni. Indája hét méter hosszú is lehet, 

és  nagyon  erős.  Minden  kis  rezdülést  képes  érzékelni  a  
közelében. Ha észlelte áldozatát, akkor az indák azonmód 
támadásba lendülnek. A növényi szár sikeres támadáskor nem 
sebez, hanem megragadja az áldozatot, és a kancsóka teteje felé 
emeli,  hogy  utána  beleejtse,  és  a  növény  megeméssze  azt.  A  
beejtett áldozat először egy vizes medencében találja magát, 
amit körbe befele álló tüskék vesznek körbe, melyek 
meggátolják, hogy ki tudjon mászni 
 

 
 
Ha  valaki  mégis  megpróbálkozna  a  meneküléssel,  akkor  a  
kijutáshoz szükséges veszteség 15 ÉLETERŐ pont! Ennyit 
szenved el az, aki kiszabadul a tüskéken át. Ha nem sikerül, 
vagy  nem  akar  kimászni,  akkor  a  növény  elkezdi  a  vízbe  
beleereszteni a savas emésztő oldatát, ami percenként 1 
ÉLETERŐ pontot  sebez.  Ez  oldja  fel  az  húst,  és  a  csontot,  de  
nem elég erős fémtárgyak feloldására, ezért a növény belseje 
tele lehet más szerencsétlen kalandozók értékes vagy 
értéktelen tárgyaival. A növényi törzset csak akkor lehet 
támadni, amikor a csápokat levágták. Ekkor automatikusan 
támadás nélkül lehet sebezni rajta. Ha elfogyott az összes 
ÉLETERŐ pontja, akkor kifakad, és az összes sav elfolyik 
belőle. Előfordulhat, hogy így a sav sebez a támadókon is. 
Ezek után ki lehet menteni az áldozatot, ha ugyan él még. 
 

ÓRIÁS MAJOM 
 
ÜGYESSÉG: 8 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 11 
ÉLŐHELY: Erdő; Dzsungel; Vadon; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Barátságtalan; Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +2 sebzés 
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Az  ÓRIÁS  MAJMOKAT  gyakran  összekeverik  a  Gorillával.  
Ezek a teremtmények másfél méter magasak, igen izmosak és 
nagyon erősek. Amikor egy kalandozó összefut egy ilyen 
lénnyel, biztosra veheti, hogy nincsen egyedül. Általában 
családban élnek, akár kisebb fiatal egyedekkel is 
felbukkanhatnak. Harcban hatalmas ökleit használja, üt és 
nagy pofonokat oszt. Lakhelye barlang, vagy valamilyen 
terjedelmes fa teteje. Ott alszanak, esznek, nevelik a 
kicsinyeiket. 
Nem rendelkeznek semmiféle intelligenciával. Agresszívek és 
brutálisak; védik a területüket. Léteznek fiatalon befogott 
egyedek, és ezeket könnyedén lehet tanítani. 
 
 

ÓRIÁS MEZTELEN CSIGA 
 
ÜGYESSÉG: 7  
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Katakomba, Labirintus, Mocsár  
TALÁLKOZÁSOK száma: 1-2 
TÍPUS: Puhatestű 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Eredeti színe halványszürke, de ez ritkán látható, mert iszap és 
kosz  fedi  be.  Az  ÓRIÁS  MEZTELEN  CSIGA  folyamatosan  az  
alagutakat járja, élelem után kutatva. Megnőhet akár nyolc 
méter hosszúra is, és a kerülete elérheti a három métert. 
Nyálkás és visszataszító teremtmény, amely szívesen barangol 
napnyugta után, mikor már a napnak nincsen olyan nagy ereje. 
A köztes időszakot a nádasban megbújva vészelik át, illetve 
földalatti járatokban. Megesznek minden ehetőt, ami az 
útjukba kerül. Lassúak, ezért nehezen vadásznak, de 
kifejlesztettek egy különleges képességet, amivel viszont 
nagyon jól képesek elbánni áldozataikkal. Mérgező nyálat 
köpnek,  igaz  ezt  csak  óránként  egyszer.  A  nyál  5  ÉLETERŐ 
pontnyi sebzést okoz, ha eltalál valakit. Ki is lehet előle térni 
ÜGYESSÉGPRÓBÁVAL,  de  a  dobott  értékhez  hozzá  kell  adni  
2 pontot. Ezután támadásba lendül. Veszélyes az óriási szája, 
amivel képes akár egyben lenyelni egy embert is.  
Ritkán mutatkoznak egyedül, gyakrabban portyáznak 
kettesével vagy hármasával, különösen olyan helyeken ahol 
bőven van táplálék. Talán ezért is szaporodtak el úgy Kharnek 
elátkozott romvárosában.  
 

ÓRIÁS PATKÁNY 
 
ÜGYESSÉG: 5 
ÉLETERŐ: 4 
ÉLŐHELY: Romok; Labirintusok; Városok csatornái 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2-7 (D6 + 1) 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Az ÓRIÁS PATKÁNYOK komoly veszélyt jelentenek a kincsek 
után kutató kalandozók számára, akik a régi ősi romos 
épületek között kutakodnak. Olyanok, mint a normális 
patkányok, csak megközelítőleg egy méter hosszúak, éles 
fogaikkal, és karmaikkal bármilyen páncélon átrágják 
magukat. Kisebb csoportba verődve járnak vadászni. Eme 
csapatnak mindig a legerősebb patkány a vezére. Parancsokat 
osztogat bonyolult cincogó nyelvén. Ha a vezér meghal, (elég 
nehéz azonnal megölni, mert mindig hátul van), akkor a csapat 
többi tagja szervezetlenné válik, és ez esélyt is adhat a 
szerencsétlenül járt kalandozónak az előlük való menekülésre. 
Az ÓRIÁS PATKÁNYOK előszeretettel keresnek fel 
mindenféle élelmiszer raktárt, ahol aztán kedvükre 
zabálhatnak. Nagy számban bármely kalandorra veszélyesek 
lehetnek, ilyenkor a legjobb valamiféle csalétket vetni közéjük, 
például sajtot! Sajnálatos módon némelyik egyed valamiféle 
ragályt is hordozhat, és elég egy harapás, hogy az áldozat 
megfertőződjön.  
Az Orkok és a Boszorkányok kedvelt csemegéjüknek tartják, és 
igen gusztustalan fogásokat képesek készíteni belőlük.  Sose 
kóstolj bele, egy gyanúsan fortyogó ork vagy boszorkány üst 
tartalmába! 
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ÓRIÁS PIÓCA 
 
ÜGYESSÉG: 1 
ÉLETERŐ: 1 
ÉLŐHELY: Mocsár; Folyók 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2-7 (D6 + 1) 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Alacsony - Nincsen 
FEGYVER: 1 Sebzés 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Az ÓRIÁS PIÓCA vizes, mocsaras környezetben él Allansia, és 
Kakhabad egész területén, de még a Tűz szigeten is. Sok ember 
undorító teremtménynek tartja. Testhossza akár fél méter 
hosszú  is  lehet.  Könnyedén  úszik  a  vízben,  esetleg  a  part  
mentén vagy a fenéken várakozik, hogy arra tévedjen egy 
melegvérű lény. Ha ráakaszkodik valakire, akkor a kis fogaival 
megkapaszkodik rajta, és azonnal elkezdi szívni a vérét. Ez 
körönként 1 ÉLETERŐPONT veszteséget okoz. Három 
ÉLETERŐ pontnyi sebzés után teleeszi magát, és önként 
elhagyja a gazdatestet. Letépni, elég fájdalmas, és nehéz is. 
Sikeres SZERENCSEPRÓBA esetén az áldozat megszabadul 
tőlük;  csupán  egy  tenyérnyi  vörös  folt  marad  utánuk,  meg  
némi szivárgó vér. Biztonságosan sóval lehet eltávolítani, azt 
rá kell szórni, ettől összezsugorodik, és elpusztul. 
 

ÓRIÁS PÓK 
 
ÜGYESSÉG: 7  
ÉLETERŐ: 8 
ÉLŐHELY: Erdő, Barlangok; Romok; Labirintus; Mocsár; 
Vadon; Sivatag 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Rovar 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A  Titán  sok  részén  megtalálhatóak  az  ÓRIÁS  PÓKOK;  a  
legmelegebb sivatagoktól a mocsarakkal bezárólag. Állandóan 
éhesek,  és  ha  nem  eszik  meg  az  áldozatukat,  akkor  
elraktározzák.  Akár  egy  méteresek  is  lehetnek.  Egyes  fajaik  
hangtalanul cserkészi be áldozatát, mások hálót szőnek, és 
várják, hogy valaki, beleakadjon. Ha valaki belesétál egy 
ÓRIÁS PÓK hálójába, akkor dobnia kell ÜGYESSÉG próbát és 
hozzá kell adnia 2 pontot! Ha sikerült, nem ragadt bele a 
hálóba.  Viszont  a  háló  gazdája  így  is  érzékelni  fogja,  hogy  
zsákmány  jár  a  hálójánál.  A  pók  csípése  nagyon  veszélyes,  2  
ÉLETERŐ pontot sebez, és ezen felül ott van még a méreg, ami 
további 2 kockadobásnyi ÉLETERŐ pontot sebez. 

Természetesen léteznek pókmarás elleni szérumok is, ilyen 
esetben jó szolgálatot tehet.  Érdemes minél előbb elmenekülni, 
ha az ember ilyen pók hálója közelébe téved. 
Ahogy  a  kígyóknak,  úgy  a  pókoknak  is  több  tucatnyi  alfaja  
létezik. Csak néhány nevezetesebb a veszélyes fajok közül: 
Vérszívó pók, Fekete özvegy, Óriás Karoló pók, Vízipók. 
 

 

 
 

ÓRIÁS POLIP 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 4 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Tengerek; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Speciális 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
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Több pohár erős rum után egy kikötői kocsmában, az öreg 
tengeri medvék szoktak mesélni hatalmas tengeri 
szörnyetegekről, amelyek a rájuk, vagy más hajósokra 
támadott  rá.  Kisebb  testvérei  nem  olyan  veszélyesek,  és  talán  
nem olyan rémisztőek. Ők víz alatti barlangokban laknak, de 
gyakran  vízpart  mellett  is  előfordulnak.  Ez  a  lény  az  ÓRIÁS  
POLIP.  Aggasztóan  nagyra  is  képes  megnőni.  Ragadozó  
életmódot él, ennek megfelelően mindent megtámad, amit 
ehetőnek vél. Kedvenc taktikája, hogy csápjaival körbeveszi az 
áldozatát, és összeroppantja. Ezt akkor képes megtenni, ha 
egymás után két támadási kört megnyer. Ha sikerül neki, 
akkor az ellenfele minden körben automatikusan sérülni fog 2 
ÉLETERŐ pontot. Ez addig tart, míg az ellenfél sikeres 
támadást  nem  hajt  végre.  Ekkor  kiszabadul,  de  mihelyt  két  
támadási  kört  megint  megnyer  az  ÓRIÁS  POLIP,  folytatódik  
tovább az automatikus sebzés. Ha az állat győz, akkor 
áldozatát becibálja a víz alá, ott szétszaggatja és megeszi. 
 

ÓRIÁSRÁK 
 
 Felnőtt Kicsi 
ÜGYESSÉG:  10 7 
ÉLETERŐ:  11 9 
ÉLŐHELY: Tengerpart 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörnyeteg 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony - Nincsen 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Nehéz 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Allansia és más kontinensek kihalt tengerpartjain él az 
ÓRIÁSRÁK. Olyan mélyre temeti magát a homokba, míg csak 
a két szeme látszik ki. Így álcázza magát, és vár az áldozatára. 
Minden olyan lényt megtámad, amit ehetőnek vél. Méretileg 
nem magasabb egy embernél, de közel 5 méter széles is lehet. 
Színük  a  sárga  és  a  zöld  között  váltakozik.  Hat  nagy  tüskés  
lábával gyorsan mozog a homokos tengerparton.  Magányos 
lények.  
 

 

Mikor előtör a rejtekhelyéről, meglepi az áldozatát, sikeres 
támadás esetén képes megragadni óriási ollójával az áldozatot. 
A meglepetés miatt kap +2 pontot a támadás első fordulójában. 
Az ollójában ragadt áldozatnak 2-vel csökken az ÜGYESSÉGE 
addig, míg fogva tartja. Kiszabadulni, csak sikeres ÜGYESSÉG 
próbával lehet. 
 
 
 
 
 

ÓRIÁS ROVAROK 
 
 Óriás Légy Óriás Tűzlégy Óriás Tűlégy 
ÜGYESSÉG:  7 5 6 
ÉLETERŐ:  8 5 6 
ÉLŐHELY: Vadon, Sivatag, Labirintus illetve Kazamata. 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Rovar 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi Kicsi Közepes 
PÁNCÉL: Nincs Nincs Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs Nincs Nincs 
 
Az ÓRIÁS ROVAROK általában a  melegebb régiókban élnek,  
olyan helyeken, ahol szabadon repkedhetnek nagy termetük 
miatt. Egyik ilyen teremtmény az ÓRIÁS LÉGY. Ezek a 
gusztustalan lények akár másfél méter hosszúak is lehetnek, 
szárnyfesztávolságuk elérheti testük hosszának kétszeresét. 
Hatalmas összetett szemeiről, szőrős lábairól, és ormányszerű 
szájszervéről könnyedén felismerhető. Embernél nagyobb 
lényekre nem támadnak, ám a kisebb teremtményekre 
előszeretettel. Sikeres támadás esetén szőrős lábával 
megragadja  áldozatát  és  felemeli,  de  ez  az  akció  egy  sikeres  
SZERENCSEPRÓBÁVAL elkerülhető. Csípéseivel csak 1 
ÉLETERŐ pontnyi sérülés képes csak okozni. 
 

 
 
Hasonlóan agresszív lény az ÓRÁS TŰZLÉGY is. Mérete 
ugyan csak harmada az ÓRIÁS LÉGYNEK, de előszeretettel 
támad csapatban a kiválasztott ellenfélre. Kizárólag éjszaka 
aktív. Potroha világít a sötétben, így ha eltalál valakit, akkor 
dobni  kell  egy  kockával!  Ha  az  érték  1-3  közé  esik  a  rovar  
potrohából kicsapó elektromos villámok még pluszba 
sebeznek 2 ÉLETERŐ pontot az áldozaton. 
 
Ebbe  a  csoportba  sorolható  még  az  ÓRIÁS  TŰLÉGY  is.  
Körülbelül  egy  méter  hosszú,  a  potrohában  hatalmas  nagy  
fullánk található. Ha támad, akkor először megpróbálja 
megcsípni az áldozatát. Mindig hátulról, lesből támad. 
A felsorolás még koránt sem teljes, ők csupán a Titánon 
leggyakrabban előforduló óriás rovarok. A balszerencse 
összehozhat más hasonlóan veszélyes ellenféllel is; például: 
Szigonylegyekkel.  
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ÓRIÁS SÁRKÁNYLÉGY 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 4 
ÉLŐHELY: Folyók; Mocsarak 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Bogár 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Mocsaras  vidéken,  a  nádasok  közelében  él.  Nagyon  veszélyes  
ellenfél, mindenkit megtámad, akinek a testéből meleg árad. 
Ragadozó lény; könnyűszerrel képesek akár embereket is 
leteríteni. Hatalmas lábaival átfogja, és a csáprágóit 
belemélyeszti az áldozatba. Repülni nagyon gyorsan tud, 
ugyanakkor jól képes manőverezni a levegőben. 
Az ÓRIÁS SÁRKÁNYLÉGY szárnya nagyon kelendő portéka. 
Mindenféle színben pompázik, a fény hatására. Nagyobb 
városokban a gazdagok előszeretettel használják 
dísztárgyként. 

 

 
 

ÓRIÁS SKORPIÓ 
 
ÜGYESSÉG: 10 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Síkság; Sivatag; Vadon; Romok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Rovar 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla Sebzés 
 
Az ÓRIÁS SKORPIÓK félelmetes lények, és megtalálhatóak a 
mérsékelt égövtől, egészen a sivatagos vidékekig. Agresszív 
ragadozók,  nem  félnek  az  emberektől  sem.  Hosszuk  
megközelíti a 3 métert!  Fényes fekete vagy barna páncélzatuk 
van. Hatalmas ollóik nagyon erősek és veszélyesek is, nem is 
szólva a farkukról, aminek a vége akkora, mint egy ember feje. 
Fullánkjuk tele van méreggel. Ollóival képes akár két ellenfélre 
támadni  is  egyszerre.  Kedvenc  taktikája,  hogy  megragadja  az  
áldozatát, és farkával ostorszerűen lecsap rá. 
(Ezt akkor tudja megtenni, ha mindkét ollóval sikeres támadást 
hajtott  végre,  ekkor  automatikusan  lecsap  a  farkával  is!)  A  
méreg halálos, és pár másodperc alatt megöli az áldozatát. 
Mikor végzett ellenfelével, az ÓRIÁS SKORPIÓ elvonszolja a 
csontokkal teli barlangjába, vagy valamilyen nyugodt 
árnyékos helyre, hogy majd ott elfogyassza. 
 

 
 
Egy ilyen ragadozó az  arénák kedvelt  műsorszáma is  egyben,  
egy  képzett  harcosnak  is  igazi  kihívás  egy  efféle  lény  
legyőzése. Talán Szukumvit báró is ezért szerepelteti ezt a 
lényt a Halál Arénájában.  
 

ÓRIÁS SZÁZLÁBÚ 
 
ÜGYESSÉG: 9 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Hegyek; Labirintusok; Csatornák 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2-7 
TÍPUS: Bogár 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony, Nincs 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
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Az  ÓRIÁS  SZÁZLÁBÚ  főképpen  nyirkos  és  elhagyatott  
helyeken él. Négy és fél méter hosszú is lehet. Egész testét erős 
fekete kitinpáncél védi. Sok apró lábával mindenféle terepen 
gyorsan képes haladni. Főleg dögevő, de előfordul, hogy 
vadászni megy, ha nem talál megfelelő mennyiségű táplálékot. 
Nem  képes  csendben  mozogni,  furcsa  surrogó  hangot  ad  ki  
mikor halad, köszönhetően a páncéljához dörgölődő lábának. 
Ha  támad,  hirtelene  tőr  elő,  és  felegyenesedve  az  áldozatba  
mélyíti a hatalmasra nőtt csáprágóit. Ha eltalálja áldozatát, 
akkor plusz 2 ÉLETERŐ pontnyi sebzést fog okozni. 
Szerencsére eléggé ritka lény, de egy kalandokra éhes kalandor 
a labirintusok mélyén bármikor belefuthat egy-egy példányba.  
 

ÓRIÁS VARANGY 
 
ÜGYESSÉG: 5 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Mocsár; Tavak; Folyók; Dzsungel 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Kétéltű 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Az  ÓRIÁS  VARANGGYAL  a  déli  dzsungelek  mélyén,  a  
hidegebb medencékben lehet találkozni. Az ideje nagy részét a 
föld alatt tölti. Ellentétben a Köpködő Varanggyal nincsen 
szüksége folyamatosan vízre, de a környezetének ahol él 
meglehetősen nedvesnek kell lennie, hogy a bőre ki ne 
száradjon. Visszataszító szemölcsök borítják a bőrét, ami 
márványosan csillog, sárga, zöld, és barna színben. Mintegy 
másfél méter magas, ha csak úgy ücsörög. Erős lábaival akár 
tíz  métert  is  képes  ugrani,  és  ezzel  gyakran  meglepik  
áldozataikat. Ennél is veszélyesebb a nyelve, amit négy 
méterre is képes kiölteni, ráadásul eme szervének végén méreg 
mirigyek találhatóak, ezért ha eltalál valakit vele, akkor 4 
ÉLETERŐ pontot sebez. Ha megölte áldozatát, rágás nélkül 
egyben nyeli le.  
 

 
Boszorkányok gyakran használják famulusként illetve 
varázsfőzeteik elkészítéséhez bizonyos részeiket. Ha pedig 
betolakodsz egy banya otthonába, számíthatsz rá, hogy egy 
ilyen teremtménnyel is harcolnod kell.  

ÓRIÁS VÉNUSZ LÉGYCSAPÓ 
 
ÜGYESSÉG: 0 
ÉLETERŐ:  
 Levél - 5 
 Törzs - 10 
ÉLŐHELY: Dzsungel 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Növény 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Nincsen 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Mélyen a dzsungelek szívében különös növények élnek. 
Gondolhatnánk őket mutánsnak is, hogy valamiféle 
félresikerült gén kísérlet hozta őket létre, de ezek a növények a 
környezetükhöz alkalmazkodva nőttek ilyen nagyra. Egyik 
kiemelkedő példányuk az ÓRIÁS VÉNUSZ LÉGYCSAPÓJA. 
Ugyanolyan felépítéssel rendelkezik, mint kicsi rokona. 
Gyakran szép és illatos virágok közelében telepszik meg, vagy 
vízzel teli medencék partján, ami vonzza az állatokat, így nem 
okoz gondot a vadászat. A növény része egy vastag törzs, ami 
elérheti a hét méter magasságot is, melynek tetején 1-6 darab 
inda található, aminek a végein található a légycsapó tüskés 
levele.  
 

 
 
A  levelek  mindig  a  földön  hevernek  eldugva  az  
aljnövényzetben,  melyekben  elfér  akár  egy  ember  is.  A  
hatalmas szájak nyitva állnak, és aki belesétál a csapdába, 
annak dobnia kell SZERENCSEPRÓBÁT! Sikertelenség esetén 
az ÓRIÁS VÉNUSZ LÉGYCSAPÓJA összezárul, ezzel 3 
ÉLETERŐ pontnyi sebzést okozva áldozatának. Ha már 
fogságba esett a kalandozó, akkor a szorításból nem lehet 
kimászni. A megoldás, hogy kardal esetleg tőrrel kivágja 
magát a növény oldalán; ám ezt gyorsan kell megtennie, mert 
a  növény  emésztőnedvei  azonnal  elkezdik  emészteni  a  
levélben ragadt zsákmányt. Amíg valaki a benne tartózkodik, 
az  a  szorítás,  és  az  emésztőnedvek  miatt  körönként  5  
ÉLETERŐ pontnyi sebzést szenved el. Amennyiben a fő törzset 
támadják, és kivágják, az összes inda lekonyul, elpusztul 
elengedve a zsákmányt. A növény környezetében lehet találni 
felszerelési tárgyakat. Ezek általában fémből készült dolgok, 
amit a növény nem tudott megemészteni. 
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ORK 
 
 Ork Ork Törzsfőnök 
ÜGYESSÉG:  6 7 
ÉLETERŐ:  5 6 
ÉLŐHELY: Síkságok; Városok; Vadon; Labirintus; Barlangok; 
Kazamaták 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kard Korbács 
PÁNCÉL: Könnyű Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs Nincs 
 
Az egyik oldalon ott vannak a jó erői:  Emberek; Törpék; Elfek 
stb. Velük szemben állnak a gonosz erői: ORKOK; Trollok; 
Ogrék;  Goblinok  stb.  Az  összes  ilyen  gonosz  teremtmény  a  
legjobb ellenfél azoknak a Hős kalandozóknak, akik hírnévre 
és vagyonra vágynak. Ezek közül az ORKOK a leggyakoribb 
teremtmények, hisz megfertőzték már az egész Titán területét. 
Ők  is  utálják  a  napfényt,  mint  távoli  rokonaik,  a  Goblinok.  
Zömök felépítésűek, csúnya és állatias kinézetük van. Kisebb 
termetűek, mint az emberek, de magasabbak, mint a Goblinok. 
Szemölcsös zöldes barnás bőrük van, szakadt prémeket 
hordanak öltözék gyanánt, amit gyakran egészítenek ki 
hiányos páncélzattal. Ezeket főképpen előző ellenfeleitől 
zsákmányolják. Kedvenc fegyvereik közé tartozik a fogazott 
kard,  ostor,  lándzsa,  és  a  szöges  dorong.  Az  ORKOK  nagyon  
mocskos lények. Kedvenc szokásuk, hogy ellenfeleiket 
lefejezik vagy épp hadifoglyokat vagy rabszolgákat kínoznak. 
Ezt általában szegény áldozat haláláig teszik. Egyik elhíresült 
lakhelyük: a Csontpatkány barlangok, egy mocskos és sáros 
környék, térdig lehet gázolni a szemétben.  
Az  ORKOK  imádnak  enni,  inni,  és  főzni.  Kedvenc  ételük  az  
igen ritkán készített, és csak ünnepi alkalmakkor felszolgált Elf 
belek Gnómvér szószban. De ide tarozik még a Patkányzúza 
leves, vagy a fonnyasztott denevér meglepetés. 
Az Orkok kedvenc itala egy meglehetősen visszataszító 
kotyvalék, amelyet „Guursh-nak” hívnak. Ne igyál belőle, ha 
kedves a gyomrod!  
 

 
 
A hadseregeiket kinevezett ORK TÖRZSFŐNÖKÖK, illetve 
Vezérek vezetik. Nagyobbak és erősebbek, mint közönséges 
testvéreik.  Ezt  a  faj  meglehetősen  különös,  mert  trollokkal  
keresztezve jöttek létre. Nem a pengeéles elméjükről lettek 
hírhedtek, sokkal inkább kaotikus viselkedésükről. Sokkal 

többet verekednek egymás között, mint harcban Elfekkel vagy 
Törpékkel. A belharcok miatt, sokszor előfordulnak mutáns 
utódok. (Hasba rúgott terhes Ork asszonyok, ilyen utódokat 
hoznak a világra!) Az ilyen mutánsokat még az ORK 
társadalom kiveti magából, pedig többször is előfordult, hogy 
az illető valamiféle különleges képességre tesz szert a történtek 
miatt. Pl.: elsajátítja a lebegés tudományát, fejlett telepatikus 
képességeket ural stb. Sokkal gyakoribbak viszont a 
végtagsorvadásos deformációk. Az ilyen egyedeket a 
rabszolgák közé sorolják be, és amikor tehetik, beléjük rúgnak 
és megverik őket. 
 

ŐRSZEM 
 
 Aranyőr Gyémánt őrszem 
ÜGYESSÉG:  9 11 
ÉLETERŐ:  9 9 
ÉLŐHELY: Ahol a kincs található 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kard 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Volt  egyszer  egy  nagyon  gazdag  báró,  név  szerint:  Kongnoy,  
aki  Fang  keleti  részén,  Kaypong  tartományban  élt.  Kincseit  
kifinomult  módszerrel  őriztette.  Felkért  egy  varázslót,  hogy  
végezzen kísérleteket a tökéletes őr létrehozásához.  
Megalkotott egy mágikus szert, amit ha rákennek akár csak 
egy pár cseppet a drágakövekre, vagy az aranyra, és azt ezek 
után bárki megérinti, azonnal beépül a szervezetébe az anyag, 
így gyakorlatilag eggyé válnak. A báró képessé vált arra, hogy 
akár egy aranyból, (Aranyőr) vagy egy gyémántból (Gyémánt 
őrszem) harcost hozzon létre. Szúró vagy vágó fegyverek nem 
kifejezetten hatásosak ellenük, ám egy buzogány vagy egy 
harci kalapács már igen. Ha olyan tárgyhoz érnek a 
kalandozók, ami ezzel a szerrel van bevonva, menthetetlenül 
átváltoznak.  Az  egyetlen  ellenszer,  ha  kesztyűvel  fogják  meg  
az ilyen kincseket, mert azon keresztül nem hat a szer.  
A mit sem sejtő kalandorok illetve tolvajok nem számítanak 
arra, hogy a kezük ügyébe kerülő szobrocska vagy drágakő 
milyen gyorsan átváltozik harcossá, és nemes egyszerűséggel 
végez velük.  
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PATKÁNYEMBER 
 
ÜGYESSÉG: 5 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Romok; Labirintusok; Városi csatornák, Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Állat / Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Rövid kard 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Az alkimisták, és a varázslók már régóta kísérleteznek hibrid 
fajok létrehozásával, hogy így őket szolgálják, rabszolgaként, 
vagy harcosként. Több ilyen kísérlet katasztrofális 
eredménnyel végződött, valahogy így keletkeztek a 
PATKÁNYEMBEREK is. Nagyon agresszív lények. Termetük 
átlagos  másfél  méter,  és  bár  humanoid  felépítésűek,  a  fejük  a  
patkányéra emlékeztet. Nagy szemük és óriási füleik vannak, 
bajuszuk érzékeny, és elülső fogaik megnyúltak. Testüket puha 
szőr  borítja,  és  hosszú patkányfarkuk van.  Öltözködésük nem 
igazán tér el az emberekétől. Beszélik az emberek nyelvét, de 
nem szeretnek velük kapcsolatba lépni.  
 

 
 
Kinézetük miatt kitaszított lényeknek számítanak, ezért is 
élnek a városi csatornákban és a romok között leginkább. 
Mindent megesznek, amit ehetőnek vélnek, ez lehet egy goblin 
holtteste is akár!  Jó szaglásuknak köszönhetően messziről 
kiszagolják a zsákmányt, és képesek akár csapdát is állítani 
nekik. Bár harci tudásuk meglehetősen csekély, nagyobb 
csoportban azért veszélyt jelenthetnek egy tapasztalt 
kalandornak is. Tanulékonyak, némelyikük a parittyával is jól 
bánik.  

PEGAZUS 
 
ÜGYESSÉG: 12 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 12 
ÉLŐHELY: Mágikus sík; Hegycsúcsok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Barátságos 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A PEGAZUS egy mágikus szárnyas ló, ami a legtisztább fehér 
színben tündököl. Csak elvétve lehet vele találkozni. 
Leginkább a mágikus síkon él, bár néha előfordulhat magas 
hegyekben a felhők felett, ahol zavartalanul repdeshet. 
Félénkek, és csak a tiszta szívűekkel állnak szóba, azokkal is 
csak akkor, ha kapnak valamilyen ajándékot cserébe. Az 
ezüstöt nagyon szeretik. Megfelelő ajándék esetén segít a 
kalandozónak,  pl.  elviszi  az  illetőt,  ahová  kéri.  Repülni  nagy  
sebességgel képesek. Intelligensek, de csak a repülő lényekkel 
hajlandóak beszélni. Ha veszély fenyegeti, akkor a patáit 
használja a harcban. A legbiztosabb az, hogy elkerülve a nyílt 
csatát, azonnal visszatér a biztonságos mágikus síkra.  
Egy világjáró kalandozó, aki a Boszorkány és Béka kocsma 
rendszeres látogatója gyakran mesél arról némi italért cserébe, 
hogy  ő már  utazott  egy  ilyen  paripa  hátán,  amikor  a  
Halálvarázslat majdnem végzett vele.  Bár a történet 
hihetetlennek tűnik, a kalandor váltig állítja, hogy ez egy igaz 
sztori.  
 

 
 

PIGMEUSOK 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Dzsungel; Erdő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2-7 (D6 + 1) 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Fúvócső 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
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Egyes  részein  a  világnak,  így  például  a  Tűz  szigeten  is,  még  
élnek ilyen primitív törzsek. A dzsungelekben mélyén kis 
falvakban laknak. Megközelítőleg egy méter magasak 
átlagosan. Állatbőröket és ágyékkötőt viselnek, bőrük színe 
sötétbarna. Főképpen gyümölcsökön, és bogyókon élnek; 
majmokra és kisebb állatokra vadásznak. Mérgezett nyilaik 
nem olyan erősek, hogy megöljenek egy embert, hanem csak 
megbénítja  az  áldozataikat.  Dobni  kell  egy  kockával!  Ha  3-6  
dárda talál  el,  akkor  hat  a  méreg,  és  az  alany elterül  akár  egy 
zsák,  eszméletlen  lesz.  A  mérgezett  tüskék  egyenként  1  
ÉLETERŐ pontot sebeznek. A PIGMEUSOK szeretik az 
aranyat, és az ékszereket. Eszméletlen áldozataitól el is lopják 
mindet, aztán el is tűnnek a dzsungelben. A törzset ketten 
vezetik: a főnök és a boszorkánymester-gyógyító. A nők száma 
a  faluban  három  és  tizennyolc  között  van,  a  gyerekek  száma  
kettő, és tizenkettő között van. Harcolni egyikük sem tud. 
Nagy becsben tartják továbbá a szerszámokat, ha meg akarod 
nyerni a barátságukat, valami effélét adj nekik, sem mint a 
saját élelmiszerkészleted.  
 

 
 
Kisebb számban ugyan, de néhány PIGMEUST láttak 
felbukkanni a Fekete erdő mélyén is, a magas fűben kiválón el 
tudnak  rejtőzni,  és  lesben  állnak,  hogy  az  arra  járó  óvatlan  
kalandorokat kifoszthassák.  
 

PINDUR 
 
ÜGYESSÉG: 5 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Erdő; Vadon, Város 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságos - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Kés 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: -2 Sebzés  
 
A PINDUROK kicsi, apró, törékeny humanoid teremtmények. 
Általában távol az emberektől, nyugodt körülmények között 

élnek. Békés lények, akik szeretik a természetet, és törődnek is 
vele. Átlagosan fél méter magasak, jellemzően emberi 
öltözködésük van, kedvelik a barna, és a zöld színeket. Kis 
falvakban élnek, elrejtőzve az kíváncsi szemek elől. Ők meg 
vannak elégedve az életükkel, nem tartják a kapcsolatot 
másokkal,  kivételt  képeznek  ez  alól  a  törpék.  Ez  nem  azt  
jelenti, hogy embergyűlölők, csak bizalmatlanok mindenki 
mással szemben. Nagyon óvatosak, és aki bizonyított feléjük, 
az elnyeri a bizalmukat. Nem fognak megtámadni senkit sem, 
mert tudják, hogy nem képesek harcolni  
 
 

 
 
 
Nem  öngyilkos  hajlamúak,  viszont  védik  az  otthonukat  és  a  
családjukat. Ha muszáj, akkor rövid kis késsel támadnak. 
Gyűlölik a Koboldokat, és ha összetalálkoznak, akkor annak 
mindig csata a vége. Talán féltékenyek a szárnyaikra vagy a 
mágikus tudásukra. Ez a csata mindig halálig tart. 
A tündéreket olykor gonosz emberek fogságba ejtik, és 
kihasználják a Koboldok iránti ellenszenvet, gyűlöletes 
viadalokat  rendeznek,  ahol  a  PINDUROKAT és  a  Koboldokat  
összeengedik egy ringben, és a nézők fogadhatnak arra, hogy 
vajon melyikül fogja túlélni az összecsapást.  
A  legtöbben  közülük  a  Rejtélyes  Rabló  szolgáinak  vallják  
magukat,  sajnos  erről  bővebb  információ  nem  áll  
rendelkezésünkre.  
 

PIRANHA 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 1 (választható) 
ÉLŐHELY: Folyók; Tavak 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2-12 
TÍPUS: Hal 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A PIRANHÁK folyókban, tavakban találhatóak a déli 
dzsungel környezetében, ám meleg vizű folyókban is 
előfordulhatnak. Ezek a falánk kis állatok képesek akár egy 
lovat  is  csontra  lepucolni  percek  alatt.  A  hal  mérete  húsz  és  
harminc centiméter között változik. Mindig mozgásban 
vannak, és állandóan éhesek. Onnan lehet észrevenni őket, 
hogy ha valakit megtámadnak, olyan a víz, mintha forrna. 
Lökdösik egymást, mindegyik közelebb akar kerülni az 
áldozathoz, hogy kiszakítson belőle egy jókora darabot. Az 
élelemszerzés számukra a legfontosabb. Az ilyen csoportot 
lehet  úgy  kezelni,  mint  egy  nagy  lényt.  Az  ÜGYESSÉG  
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pontjaik száma ugyanannyi, de az ÉLETERŐ pontok száma 
halanként 1. Kevés menekülési taktikát lehet ellenük használni, 
de talán a legjobb, ha megtévesztésnek egy húsdarabot dobunk 
a  vízbe,  ami  odavonzza  őket.  Igen  ám,  de  egy  úszónál  mikor  
vannak ilyenek? 
 

 
 
 

PÓK-EMBER 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Barlang; Labirintus 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Rovar / Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: 1 Sebzés 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Ez  a  furcsa  lény  a  PÓK-EMBER  a  Démoni  Hercegek  egyik  
kegyetlen tréfájának a végeredménye. Egyik szekta tagjai, kik a 
Démonokat imádták furcsa kéréssel fordultak urukhoz. Azt 
kérték, hogy változtassa őket Pók Démonná, ezáltal gyűjtve 
nekik több lelket áldozatként. A Démon megtette, amit kérték, 
de  nem  ruházta  fel  őket  a  démoni  lény  hatalmával.  A  
PÓKEMBER annyiba különbözik a Pók démontól, hogy a feje 
aránytalanul  kicsi  a  testéhez  képest.  A  Pók  démon  feje  
külalakra  megfelel  a  testének  a  méreteihez.  A  Szolgák  nem  
adták fel  uruk iránti  imádatukat,  még ebben a  formában sem,  
ezért a Démon felruházta őket a végzetes mérgező harapással. 
Ezáltal a PÓK-EMBER harapása olyan mérgező hatással bír, 
ami pár pillanat alatt megöl bárkit, természetesen hatalmas 
kínok közepette. Nagyon agresszívek, mindenkinek 
nekitámadnak, hogy minél több áldozatot szerezzenek. 
Egy elhíresült PÓK-EMBER, akit Racknee néven emlegetnek 
egy üvegkancsóban esett fogságba valahol a Fekete Torony 
egyik szobájában. Egy öreg tudós kapcsolatot vélt felfedni 

közte és a GENDZSIK között, de indoklást nem írt ezzel 
kapcsolatban.  
 

POKOLDÉMON 
 
ÜGYESSÉG: 14 Támadás: 4 
ÉLETERŐ: 12 
ÉLŐHELY: Démoni sík; Labirintus; Romok 
TALÁLKOZÁSOK száma: 1 
TÍPUS: Démon 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos - Magas 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +2 sebzés 
 

 
Abyss mélységeiben a gonoszságból és a tűzből született, 
démonok között a legerősebb, a POKOLDÉMON. A Démoni 
herceg bizalmát élvezik; mindig a legfontosabb feladatokat 
bízza rájuk. A küldetések fő célpontja a Titán világa, ezért 
sokszor  megfordulnak  ott.  Képesek  felvenni  bármilyen  lény  
alakját. Ezt csak úgy tudják megtenni, ha a lényt, akivé 
szeretnének válni, egyszerűen megeszik. Miután 
átformálódott, szabadon mozoghat elrejtőzve az álcája mögé a 
mit sem sejtő emberek között. A hagyományos eredeti 
valójában is megjelenhet, csak ezt kevesen képesek elviselni, 
mert olyan borzalmas. Három méter magas, fekete pikkelyes 
bőre van. Ahogy beszél, a szájából kénes gőz száll ki. Feje nagy 
és  formátlan,  hosszú szarvai  előre  ívelnek.  Teste  izmos,  karjai  
ujjakban végződnek, amiknek a végén kampós körmök 
találhatóak. Lábuk olyan akár a kecskéé, farkuk ostorszerű, és 
ide-oda dobálják állandóan. Az átlagember ettől a látványtól 
sikoltva menekül, és örök életére mély nyomot hagy benne a 
jelenés. Ha Abyss-t elhagyták, utána immunissá válnak 
minden fegyverrel szemben, csakis kizárólag az örök tűzben 
edzett penge képes sebet ejteni rajtuk. 
Néhány szekta, akik képesek megidézni eme teremtményt, 
rendelkezhetnek egy hullámos élű tőrrel (Kris késsel), amivel 
meg lehet ölni a POKOLDÉMONT. Ők emberáldozatokra 
használják.  Az  effajta  fegyver  igen  ritka  és  értékes.  Ajánlott  a  
harc előtt mágikus védelemmel is jól felkészülni, mielőtt valaki 
csatába menne a POKOLDÉMONNAL szemben! 
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POKOLKUTYA 
 
ÜGYESSÉG: 7 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Démoni sík; Labirintus; Romok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés  
 
Sok Fődémon tart háziállatot; Sith például egy hatalmas nagy 
húsz méter hosszú kígyót. Néhányan viszont maradtak a 
hagyományos nem ennyire extravagáns élőlényeknél. Egyik 
ilyen  lény  a  POKOLKUTYA.  Hatalmas  nagy  kutya  kinézetű 
teremtmények. Agresszívak, és nagyon kegyetlenek, talán 
ezért kedvelték meg úgy őket a Fődémonok, és nem felejtetik 
őket a Démoni síkon, mikor lelkek után kutatnak a Titánon. 
Bundájuk  színe  éjfekete,  a  foguk  és  a  nyelvük  is  fekete,  a  
szemük viszont ragyogó vérvörös. Képesek a szájukból 
lángcsóvát lőni az ellenfelükre. Az áldozatnak dobnia kell 
kockával!  1-2  esetén  azonnal  meghal!  (Szénné égeti  a  láng!)  A 
többi esetben 1 ÉLETERŐ pontot sérül. Ebben az esetben csak 
kicsit megperzseli a láng. 
 

 
 
Csakis kizárólag a Démoni síkon élnek, de vannak olyan 
elvetemültek, akik céltudatosan a POKOLKUTYÁT idézik 
meg. Megkötni és parancsolni neki szinte lehetetlen. ám ha 
sikeres az idézés, akkor egy szobába zárják, és az áthaladást, 
vagy valamiféle értékes tárgyat bíznak rá, amire vigyáznia kell. 
Szukumvit báró egyik emberétől úgy hallottuk, hogy a gazdája 
is intézkedett arról, hogy efféle bestia legyen az átépített 
labirintusában.  
 

POKRÓCLÉNY 
 
ÜGYESSÉG: 12 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Labirintus; Barlang 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A POKRÓCLÉNY egy fura börtönlakó szörnyeteg, amely az 
árnyékban les, és türelmesen várja áldozatát. A 
meggondolatlan kalandozók könnyen belesétálnak a 
csapdájába. Ez a nagy fekete lény hasonlít egy jókora vastag 
takaróhoz. A két keze között található a feje, a kifeszített bőr 
pedig szárnyként is funkcionál. Vörös szemei keskenyek, szája 
telis tele van hegyes fogakkal. Hangtalanul képes siklani a 
kazamaták folyosóin. Hallása nagyon kifinomult, a legapróbb 
rezgéseket is képes érzékelni. Lábuk szinte egybeolvadt a 
bőrredővel, eme végtagjuk teljesen elcsökevényesedett.  
A POKRÓCLÉNY mozdulatlanul lóg a mennyezeten vagy a 
falon. Mikor áldozata megfelelően közel ért hozzá, akkor 
meglepetésszerűen  támad.  Ráugrik  ellenfele  a  hátára,  és  mint  
egy  köpeny  ráterül.  Éles  fogait  ekkor  az  áldozata  hátába  
mélyeszti. Ezt a támadást elkerülheti bárki, aki két sikeres 
SZERENCSE próbát tesz. Nem könnyű észrevenni a lényt, hát 
még alattomos támadását elkerülni.  Amíg a POKRÓCLÉNY a 
kalandozó hátán van, addig annak 3 ponttal csökkente kell a 
TÁMADÓÉRTÉKÉT.  Ha  bárki  fáklyával  küzd  ellene,  vagy  
sikeres  harci  fordulót  hajt  végre,  feladja  a  háton  való  
küzdelmet, és leugrik áldozatáról.  
A POKRÓCLÉNY búvóhelyén sok régi áldozat csontváza 
megtalálható, és mindazok felszerelések és kincsek, melyeket 
magukkal vittek. 
 

 
 
 

RAGADOZÓ MACSKA 
 
ÜGYESSÉG: 7 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Erdő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 3-8 (D6 + 2) 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
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„Megleptél, mint egy RAGADOZÓMACSKA!” Ezt a kifejezést 
gyakran használják egész Kakhabad területén.  
A RAGADOZÓMACSKA (Illetve SNATTMACSKA – ahogy a 
Snatta erdő lakói nevezik) egy hírhedt vadállat. Termete nem 
nagyobb egy kutyánál; bundáján fekete, melyet sárga csíkok 
tarkítanak. Ez segíti őt elrejteni az aljnövényzetben. Fejük 
olyan, mint egy tigrisé, csak az orruk sokkal laposabb. Sok 
szerencsétlen férfi, és nő esett már áldozatául egy 
RAGADOZÓMACSKA vadászó csapatának. Mikor támadnak, 
előtte lehunyják a szemüket, koncentrálnak, majd láthatatlanná 
válnak. Ezek után lesből azonnal rávetik magukat az 
áldozatukra. Az első körben automatikusan sebeznek 2 
ÉLETERŐ pontot!  Az,  aki  felveszi  velük  a  harcot  -2  
TÁMADÁST kap, mert az ellenfelét nem látja. Ha megsebzik a 
RAGADOZÓMACSKÁT, akkor elveszti uralmát a 
láthatatlanság felett, és azonnal láthatóvá válik. Ekkor a 
szokott módon folyik tovább a harc. Ha nem sebzik meg ismét, 
akkor újra képes lesz láthatatlanná válni. 
Elég  félelmetes  látvány  tud  nyújtani,  mikor  az  elejtett  vadat  
még láthatatlan formában kezdik el szétmarcangolni. 
Egy  ilyen  ragadozó  falka  ellen  leghatásosabb  egy  
védővarázslat, melyet nem tudnak áttörni!  
 

 
 

REPÜLŐ HAL 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 8 
ÉLŐHELY: Tavak és Óceánok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2-7 (D6 + 1) 
TÍPUS: Hal 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 

 

 
 
A meleg vizű óceánokban szinte mindenhol megtalálhatóak a 
REPÜLŐ HALAK, de egyik helyen sem olyan agresszívek, 
mint Kakhabad vidékének vizeiben. Akkorák, mint egy emberi 
kéz.  Széles  szájuk  telis  tele  van  hegyes  fogakkal,  amivel  
pillanatok alatt képesek kiszakítani a húst az áldozatukból. 
Tudnak repülni, de csak rövidtávon, és erre túlméretezett 
uszonyaik miatt képesek. A levegőben nagyon ügyesen 
mozognak. Mindig csoportban vadásznak, és minden egyes 
hal külön támad. Ha szárazra vetődnek, hamar kimúlnak 
mivel kopoltyús lények. Ha valaki olyan bolond, hogy 
elfogyassza őket, az számítson arra, hogy erőteljes ízük van, 
mely finomnak és ízletesnek tűnhet. Néhány perc elteltével 
viszont erős hasi fájdalmakat, görcsöket okoz a húsuk. Az 
étkezés után akár több órán keresztül is szenvedhet az áldozat. 
 

REPÜLŐ ŐR 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 8 
ÉLŐHELY: Sírok; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
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Ezek a lények őrzőként szolgálnak; főképpen a Chiang Mai 
tartományban lehet velük találkozni. A REPÜLŐ ŐRÖK (vagy 
ahogyan néhány tolvaj klán nevezi őket: ŐRMADARAK) 
sírokat vagy templomokat vigyáznak. Szobor küllemük révén 
teljesen képesek beleolvadni a környezetükbe. Nagy madár 
alakjuk van, csőrük éles, karmaik nagyon hegyesek. 
Tökéletesen képesek mereven állni, olyannak tűnnek akár a 
szobrok. Védelmezik a rájuk bízott helyet a tolvajoktól, 
rablóktól, rongálóktól. Akkor kelnek életre mikor valaki átlépi 
a területük határát, hangos károgással jelzik az idegen jöttét, 
riasztva a többi REPÜLŐ ŐRT, majd utána megtámadják a 
betolakodót. Ha végzett az ellenfelével visszatér az 
őrposztjára, majd tovább mereven áll, várva a következő 
áldozatát.  
 

RINOCÉROSZ-EMBER 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Vadon, Kazamaták 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Állat/Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Alabárd 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: + 2 sebzés 
 
Számos tudós állítja, hogy a Rinocérosz-emberek a déli 
síkságról származnak valamiféle gonosz varázsló kísérleteinek 
a végtermékeként. Mindez évszázadokkal ezelőtt történhetett. 
Ezek  a  hatalmas  humanoid  típusú  teremtmények  félig  
orrszarvú félig emberi vonásokat mutatnak. Nagy fejükön 
hegyes szarv meredezik fenyegetően. Bőrük vastag és redős, 
beillik egy bőrpáncélnak is. Vadonban ritkán futhat vele össze 
bárki is, tekintve, hogy magányos lény és nem is igazán 
elterjedt a Titán földjén.  

 

 
 
Gyakran szegődnek viszont valamiféle gonosz varázsló vagy 
gazdag hadúr  mellé  harcolni  katonaként.  Ebben az  esetben őr  
egyenruhát viselhet. Nem éppen jó katonák, gorombák és 
esetlenek, de ezt kompenzálja szívóságuk, és erejük. 

A Fekete Torony ódon falai között is teljesít néhányuk 
őrszolgálatot, de ez nem meglepő, hisz Retteget Balthus 
számos ilyen keverék teremtményt állított már saját seregébe.  
 

SÁRKÁNYOK 
 
Minden egyes SÁRKÁNY hatalmas, és félelmet keltő lény. 
Mondák és a versek szerint a lények olyan idősek, mint maga a 
világ. Az emberek első mondáiban már szerepeltek ezek a 
lények.  A  régmúltban  erős  szövetségesei  voltak  az  
embereknek, ám ez viszony nagyon megosztotta a tömegeket, 
hogy jó, vagy rossz-e ha az emberi faj SÁRKÁNYOKKAL 
szövetkezik. Akkoriban ők segédkeztek a káosz és a gonosz 
elűzésében, valamint a föld alá kényszerítésében. Napjainkban 
inkább békésen szunyókálnak valahol a világtól távol egy 
elzárt ponton. Sokan közüllők hatalmas nagy kincset 
halmoztak fel az idő folyamán. Az új időszámítás óta létrejött 
új  civilizációk  többsége  még  soha  nem  láttak  sárkányt,  igaz  a  
mostani időkre számuk nagyon megfogyatkozott. 
A  SÁRKÁNYOK  a  legnemesebb  lények  a  Titán  világán.  
Hatalmas hüllők, szárnyakkal, hosszú nyakkal és farokkal. Sok 
alfajuk létezik, ezeket a bőrük színéről lehet megkülönböztetni. 
Minden  sárkány  ismeri  a  legtöbb  humanoid  nyelvet,  és  ezen  
kívül az állati beszédet is. A sárkánylehelet is változatos, fajtól 
függ, lehet tűz, jég vagy sav – lehelet. Hatalmas karmokkal és 
fogakkal rendelkeznek, melyet harcban is bevetnek, ha 
szükségét látják. 
Az, hogy milyen erősek, nagyban függ a koruktól. 
Halhatatlanok, és nagyon lassan öregszenek. Egy sárkány a 
tojásból  való  kikelés  után  közel  100  év  alatt  éri  el  a  12  méter  
hosszúságot, ekkor még nagyon fiatalnak számít. Varázslatok 
közül csak keveset ismernek még ebben a korban. Idejük nagy 
részét a tanulásnak szentelik, és kincsük felhalmozásának. 150 
évesen érik el a 20 méteres hosszúságot. Ekkor már el lehet 
mondani róluk, hogy elérték a teljes kifejlettséget. 
Találkozni velük szinte lehetetlen, a kíváncsi szemek elől már 
régen elrejtőztek. Romos várakba, kastélyokba, vagy csak 
egyszerűen  a  föld  alá  bújtak  el.  Az  ős  öreg  SÁRKÁNYOK  
dönthetnek úgy, hogy átköltöznek a mágikus, vagy egy elemi 
létsíkra, ahol háborítatlanul élhetnek tovább az idők 
végezetéig. 
A  sárkánypikkely  nagyon  kelendő,  és  drága  holmi.  Méteréért  
elkérnek akár az 50 aranytallért is a piacon. Egy a baj, hogy 
nagyon, nagyon ritka portéka. 
Az alábbiakban bemutatunk néhány elterjedtebb SÁRKÁNYT, 
ám egy sokat tapasztalt kalandor találkozhat egyéb veszélyes 
fajtákkal is.  
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ARANY SÁRKÁNY 
 
 Felnőtt Fiatal Támadás: 4 
ÜGYESSÉG:  18 16       
ÉLETERŐ:  40 25 
ÉLŐHELY: Tornyok; Várak; Hegyek 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nagy Közepes 
PÁNCÉL: Nehéz Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla sebzés +1 sebzés 
 
A  legnagyobb  és  legnemesebb  a  SÁRKÁNYOK  között  az  
ARANY SÁRKÁNY. Nagyon ritkán érintkeznek emberekkel. 
Szívesen laknak nagy tornyokban, romos várakban, vagy a 
hegyek csúcsain, elzárva mindenki elől. Az emberek rettegnek 
tőlük. Az ARANY SÁRKÁNYOK gyanakvóak, de nem 
ellenségesek. Természetesen, ha megtámadják, védekezik. A 
teremtmény tüzet lehel, minden második támadási körben 
képes  erre.  SZERENCSEPRÓBÁVAL  el  lehet  kerülni  a  
lángokat.  A fiatal  sárkány 2  ÉLETERŐ pontot  sebez  (a  felnőtt  
egyedek 4 ÉLETERŐ pontot). Az ARANY SÁRKÁNY, ha már 
elmúlt hetven éves, képes varázsolni, különösképpen előnyben 
részesíti az illúziókat és a trükköket. Minden találatkor csak 1 
ÉLETERŐ pontot sérülnek, mert a sárkánypikkelyek remek 
védelmet nyújtanak számukra. 
 
 
EZÜST SÁRKÁNY 
 
 Felnőtt Fiatal   Támadás: 4 
ÜGYESSÉG:  17 15  
ÉLETERŐ:  30 22 
ÉLŐHELY: Kietlen, vad pusztaságok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Barátságtalan, Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nagy Közepes 
PÁNCÉL: Nehéz Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla sebzés +1 sebzés. 
 
Az EZÜST SÁRKÁNY az ARANY SÁRKÁNYOK 
unokatestvérei,  bár  erre  nem  büszkék,  sőt  gyűlölik  a  másik  
SÁRKÁNY fajtát. Kényszeres üldözési mániában szenvednek, 
valóságos rivalizálás folyik az ARANY SÁRKÁNYOKKAL 
szemben.  Ők  is,  mint  a  többi  SÁRKÁNY  elzárva  él  a  
külvilágtól, aki viszont a területére téved, azt azonnal 
megtámadja. Nagyon agresszívek mindenkivel szemben. 
Az  EZÜST  SÁRKÁNYNAK  jéglehelete  van;  széles  csóvát  
képes fújni, ezért akár két emberre is tud vele támadni 
egyszerre. Sikeres ÜGYESSÉGPRÓBÁVAL ki lehet előle térni. 
Ha eltalálja áldozatát, akkor 2 ÉLETERŐ pontot sebez (felnőtt 
egyednél ez 4 ÉLETERŐ pontnyi sebzést jelent). Negyedévente 
egyszer  képes  jégleheletet  fújni  a  fiatal  egyed.  Ők  is,  mint  
rokonaik többsége, hatalmas kincset halmoznak fel maguknak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEHÉR SÁRKÁNY 
 
 Felnőtt Fiatal      Támadás: 3 
ÜGYESSÉG:  15 12  
ÉLETERŐ:  22 14 
ÉLŐHELY: Havas barlangok, Jeges hegyvidék 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Barátságtalan; Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nagy Közepes 
PÁNCÉL: Nehéz Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla sebzés +1 sebzés 
 
A FEHÉR SÁRKÁNY a legkietlenebb, és legbarátságtalanabb 
helyen él a világon, fent északon. Itt már csak a jég és a hó az 
úr. Ebben a kietlen környezetben találkozhatunk vele, 
legtöbbször barlangokban, vagy jégből épült kastélyokban.  
Ők a legkiszámíthatatlanabbak és talán a legveszélyesebbek a 
SÁRKÁNYOK közül. 
A FEHÉR SÁRKÁNYNAK fehér hüllőpikkelyei és jéglehelete 
van, ami nagyon veszélyes. Dobni kell 1 kockával! 1-2-ig 
azonnali halál, az áldozat jéggé dermed. 3-6-os dobás esetén 3 
ÉLETERŐ pontnyi sebzést okoz (5 pontnyi sebzést, ha felnőtt a 
SÁRKÁNY). A megfagyott áldozatokat gyakran elraktározza 
magának későbbi ínséges időkre.  
Az átváltozás mágiáját gyakorta használják, kis fehér egérnek 
álcázzák magukat. Állítólag a Jégtű hegység 
Kristálybarlangjaiban él egy ős öreg példány, bár Fang 
városában élő énekmondó szerint egy bátor lovag végzett vele.  

 

 
 
FEKETE SÁRKÁNY 
 
 Felnőtt Fiatal     Támadás: 4 
ÜGYESSÉG:  16 14  
ÉLETERŐ:  30 18 
ÉLŐHELY: Dombok; Kazamaták; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nagy Közepes 
PÁNCÉL: Nehéz Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla sebzés  +1 sebzés. 



EGYENESEN A VEREMBŐL 
 

93 

 
A  FEKETE  SÁRKÁNYOK  általában  dombos  vidéken  élnek,  
olyan helyen, ahol sok a legelésző állat. Tanyák környékén is 
megtelepednek olykor, gyakran járnak rá a jószágokra ugyanis 
ragadozó életmódot folytatnak. Üregekben vagy barlangokban 
húzzák meg magukat. Előfordul, hogy Goblinok, vagy Orkok 
tanyájába fészkeli be magát, és veszi át felettük irányítást. 
Meglehetősen arrogáns és agresszív lények, legyőzésük igazi 
hőstettnek számít.  
A FEKETE SÁRKÁNY a szokásos láng lehelet helyett mérges 
gáz felhőt fúj az ellenfelére. Az fiatalabb egyedeknél ez 3 méter 
átmérőjű gömböt jelent, öregeknél ennek a duplája. A fiatal 
sárkányok, csak félévente egyszer képesek gázfelhőt fújni. Akit 
eltalál, annak dobnia kell SZERENCSE próbát, vagy különben 
azonnal sérül 4 ÉLETERŐ pontot. Siker esetén a sebzés 
feleződik. 

 
 
Ha ez nem elég akkor a FEKETE SÁRKÁNY körönként 
négyszer támad. Harap, karmol, mérges gázt fúj, vagy farok 
csapással támad. 
Egy Littlebig nevű törpe arról számolt be, hogy egy példány a 
Fekete Erdő alatt húzódó labirintusban él, és alussza békés 
álmát. Egy Elf csizmát viselt, így osont el mellette csendben.  
 
VÖRÖS SÁRKÁNY 
 
 Felnőtt Fiatal Támadás: 3 
ÜGYESSÉG:  14 11  
ÉLETERŐ:  23 14 
ÉLŐHELY: Barlangok, Kazamaták; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK száma: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nagy Közepes 
PÁNCÉL: Nehéz Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla sebzés +1 sebzés 
 
Míg  az  ARANY  SÁRKÁNYOK  a  jó  erőit  szolgálják,  addig  a  
VÖRÖS  SÁRKÁNYOK  kifejezetten  gonoszak  és  kapzsik.   
Élvezettel gyűjtik a kincseket, az értékes tárgyakat, 
csecsebecséket. Az idejük nagy részét barlangjukban töltik, és a 
kincs halom tetején alszanak. Gyanakvóak mindenkivel 

szemben, aki a barlangjába lép, és meg is támad mindenkit. A 
VÖRÖS SÁRKÁNY lehelete, egy tűzgolyó, amit halál 
pontossággal képes célba juttatni 25 méteren belül. Sikeres 
SZERENCSEPRÓBÁVAL ki lehet térni előle, ha nem sikerül 2 
pontnyi sebzést okoz (felnőtt példányok esetén ez 4 ÉLETERŐ 
pont.) Egyes források szerint, ha a pajzsunkat 
sárkánypikkelyekkel fedjük be, és Borostyánfenyő gyantáját 
használjuk ragasztó gyanánt, az megvéd a sárkánytűztől.  
Ráadásul ezek a teremtmények képesek a hangjukkal is 
elbájolni az óvatlan kalandorokat, így aztán könnyedén 
áldozatul esnek ennek a bestiának.  
 

 
 
 
ZÖLD SÁRKÁNY 
 
 Felnőtt Fiatal Támadás: 4 
ÜGYESSÉG:  15 13  
ÉLETERŐ:  26 18 
ÉLŐHELY: Erdő; Dzsungel; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nagy Közepes 
PÁNCÉL: Nehéz Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla sebzés +1 sebzés 
 
A  ZÖLD  SÁRKÁNYOK  előfordulási  helye  a  nagykiterjedésű 
sűrű erdők, dzsungelek, azon belül is barlangokba húzzák meg 
magukat. Általában annyira a dzsungel mélyén él, ahol már 
nem  jár  ember.  Ragadozó,  és  minden  nap  eljár  vadászni,  és  
áldozatait mindig lassan cserkészi be. Ravasz és rejtőzködő 
lény. Csatában veszélyes ellenfél tud lenni, mindig lesből 
támad. 
A ZÖLD SÁRKÁNY egy vékony lángcsóvát képes lehelni. 
Kitérni előle ÜGYESSÉGPRÓBÁVAL lehet. Ha ez sikertelen, 
akkor  2  ÉLETERŐ pontot  sebez.  (Felnőtt  egyedeknél  ez  4  
ÉLETERŐ pont). A fiatalabb ZÖLD SÁRKÁNY negyedévente 
képes lángot fújni. 
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SÁRKARMÚ 
 
ÜGYESSÉG: 5 
ÉLETERŐ: 4 
ÉLŐHELY: Mocsarak; Folyók 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 4-14 (2* D6 + 2) 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A SÁRKARMÚ egy kistermetű, két lábon járó kétéltű 
teremtmény.  Kis  telepeken  élnek  a  bozótosokban,  nádasban,  
illetve a mocsarak és folyók szélén. A legmagasabb egyedeik is 
csak  fél  méter  magasak.  Bőrük  színe  a  zöld  és  a  barna  
árnyalataiban váltakozik, ezáltal könnyebben el tudnak 
rejtőzködni  a  vadállatok  és  az  ellenségeik  elől.  Erős  lábaikon  
széles úszóhártya található. Gyorsan képesek úszni, és a 
szárazföldön is ügyesen elboldogulnak. A gerincükön végig 
csontos  hegyes  tüskék  állnak  ki,  ami  egy  rövid  farokban  
végződik.  Ez  segíti  őket  a  gyors  és  pontos  manőverezésben  a  
víz alatt. Rövidke ujjai végén karmok találhatóak, amivel 
nagyon erősen képes kapaszkodni. Megesznek mindent, amit 
találnak, rovarokat, bogarat, halat, de legfőképpen a 
melegvérűek húsát szeretik. 
 

 
 
Ha tehetik, akkor patkányt fognak, esetleg kisebb kóbor 
állatokat, de az is előfordult már, hogy csapatba verődnek, és 
magányos kalandozókra támadtak rá. Sok tájékozatlan utazó 
lett már az áldozatuk. Éles kis karmaikkal csíkokra szabdalják 
az áldozat húsát. A tetemet becibálják a vízbe, és ott megeszik. 
Az ilyenfajta támadás olyan mintha piranha támadna rá az 
emberre. Általában szisztematikusan választják ki az 
áldozataikat. Hasonló várakban élnek, mint amiket a hódok 
építenek maguknak. Első látásra kis szűk kunyhószerű 
tákolmánynak látszik az építmény, melyet esetleg nádtetővel 
erősítenek  meg.  A  fiatalok  nem  tudnak  magukról  
gondoskodni, a szüleik segítségére vannak ítélve, míg fel nem 
nőnek. A szülők minden nap visznek haza friss táplálékot, így 
gondoskodva utódaikról.  
 

SAS 
 
 Sas Aranybóbitás sas Óriás sas 
ÜGYESSÉG:  4 7 6 
ÉLETERŐ:  5 6 11 
ÉLŐHELY: Hegyek; Dombok; Síkságok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Madár 
REAKCIÓ: Semleges, Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi Kicsi Közepes 
PÁNCÉL:  Nincs Nincs Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs Nincs Nincs 

A SASOK főképpen Allansia sziklás hegyeiben honosak, de a 
Skorpiók mocsarában is láttak felbukkanni egy példányt. Az 
erdőkben magas fák tetején raknak fészket maguknak. 
Ragadozó madarak, főképpen nyulakkal, patkányokkal, és 
más apróbb termetű élőlényekkel táplálkoznak. Viszont 
vannak rémtörténetek, melyek SASOK által elragadott 
gyerekekről szólnak. (Leginkább édesanyák ijesztgetik ezzel a 
szófogadatlan porontyaikat) Általában nem támadnak 
emberre, csak ha fenyegetve érzik magukat, vagy a 
kicsinyeiket védik. 
Az első támadás a legveszélyesebb, mert lesből csapnak le 
kinyújtott karmokkal az áldozatukra; a Támadóerejükhöz 
ilyenkor +3 pontot kapnak. Ezután a szokásos harc szabályai 
szerint zajlik tovább a csata. Főképpen az első támadásra 
alapoznak mindent a harcban. 
A  tojásaik  jobb  helyeken  megérnek  akár  200  aranytallért  is.  
Főképpen a nemesek, és a gazdag kereskedők szeretnek ilyen 
holmikat vásárolni. 
 

 
 
Az ARANYBÓBITÁS SASOK Analand dombjain és Kakhabad 
déli részén élnek, és jóval nagyobbak az átlagos sasoknál. 
Szárnyfesztávolságuk  elérheti  a  3  métert  is.  Fejükön  a  
tollbóbita aranyszínű, erről kapták a nevüket. Borotvaéles 
csőrük  és  karmaik  vannak,  a  legtöbb  ragadozó  madár,  ha  
teheti,  inkább  elkerüli  őket.  Az  emberek  már  évszázadok  óta  
tenyésztik és idomítják őket. Harcban rettenthetetlenek tudnak 
lenni, de hírvivőként és futárként is alkalmazzák őket. Nagyon 
gyorsak, és nagy terhet képesek felemelni és vinni. Vannak 
kereskedők, akik direkt ezeket a madarakat használják sürgős 
megrendelésük célba juttatásához.  
Az  ÓRIÁS  SAS  az  elhagyatott  területeket  kedveli,  távol  a  
civilizációtól. Az emberek csak levadásszák őket, és kifosztják 
a fészküket, elrabolják tojásaikat, majd a piacon túladnak rajta. 
Az így kikelt fiókákat nevelik és idomítják. Állva olyan magas, 
mint egy átlagember, szárnyfesztávolsága 8 méter is elérheti. 
Karmaik  olyanok,  mint  egy  görbe  tőr.  Majdnem  minden  
teremtményt megtámadnak, és az emberektől sem rettenek 
vissza. Ha kétszer egymás után eltalálja az áldozatát, akkor 
megragadja a karmaival, és elszáll vele a fészkéhez. Ott finom 
falat lesz belőle a fiókáinak. 
Mindazonáltal utazni egy ÓRIÁS SAS hátán igazán felemelő 
élmény egy kalandor számára, ámbár erre igazán ritkán nyílik 
lehetőség.  
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SÁTÁN 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 8 
ÉLŐHELY: Kazamaták; Romok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Szörny /Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A Koponyák sivatagának szívében sokféle furcsa teremtmény 
él,  közülük  az  egyik  a  SÁTÁN,  vagy  ahogyan  a  népnyelv  
nevezi:  Ördög.  Egy  rég  elfeledett  civilizáció  maradékai  ők.  
Romok között és kazamatákban találkozhatunk velük; rég 
halott  mesterük  visszatértét  várják.  Olyan  magasak,  mint  egy  
ember, szikárak, izmos felépítésűek. Mindegyikük bőre piros 
színű,  éles  karmaik,  és  fogaik  vannak,  fejüket  pedig  szarvak  
díszítik. /Egyes vallások a Titánon így képzelik el a túlvilágon 
szolgáló ördögöket, innen az elnevezésük!/ 
 

 
 
Ha sikeresen megragadja ellenfelét, bevetheti ellene gyilkos 
tüzes leheletet. Ilyenkor az áldozatra a szájából erős lángokat 
fúj.  Dobni  kell  egy  kockával.  1-2  dobás  esetén  az  áldozat  
meghal,  a  többi  esetén  sérül  még  plusz  1  ÉLETERŐ pontot!  
Amennyiben megölte áldozatát, nem oltja ki a lángokat, 
hanem  hagyja,  hogy  a  hús  megsüljön,  így  finom  falat  lesz  
belőle. A SÁTÁN gyakran vigyáz valamiféle felbecsülhetetlen 
kincsre, műtárgyra, vagy talán az ősi mestere valamely 
elfeledett sírjára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELLŐEMBER / SZIRÉN 
 
 Sellőember Szirén 
ÜGYESSÉG:  7 4 
ÉLETERŐ:  10 7 
ÉLŐHELY: Tengerek; Folyók 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: Sellőember 1-6 
   Szirén: 1 
TÍPUS: Hal / Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Dárda Nincs 
PÁNCÉL: Pajzs Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs Nincs 
 
A SELLŐEMBEREKET gyakran a „tengerek népének” is 
nevezik.  Testük félig  emberi,  a  többi  részük alkalmazkodott  a  
vízi léthez. Deréktól felfelé ugyanúgy néznek ki, mint egy 
hétköznapi  ember  illetve  annyi  a  különbség,  hogy  a  bőrük  
színe kékes-zöld árnyalatú. Képesek a felszínen is lélegezni, de 
a víz alatt érzik otthonosan magukat. Nyakuk hátsó részén kis 
bőrredők találhatóak, ez a kopoltyújuk, amit a hosszú hajuk 
takar. Deréktól lefelé teljesen olyanok, mint a halak. 
Testfelépítésükből  adódóan  nagyon  gyorsan  képesek  úszni,  a  
farkuknak köszönhetően pedig könnyedén változtatnak irányt 
is.  
Otthonaik az óceán fenekén találhatóak. Ezek lehetnek 
barlangok, vagy saját készítésű lakhelyek. Hínárt, algát, vagy 
más növényeket termesztenek. A SELLŐEMBEREK imádják a 
versenyeket. Népük nagyon büszke, és arrogánsan 
viselkednek más fajokkal szemben. Járőrözni a tengerben 
delfinekkel vagy cápákkal szoktak. Harcban háromágú 
szigonyt, és pajzsot használnak. Ritkán találkoznak a fenti 
világ embereivel, bár néhány tengerésztörténet épp arról 
számol be, hogyan mentették meg őket delfineken lovagló 
„hal-emberek”.  
 

 
 
A  női  egyedek,  a  SZIRÉNEK.  Nekik  más  a  viszonyuk  a  fenti  
népekkel. A magányos SZIRÉNEK néha eldugott sziklákon 
vagy tengerparton énekelnek maguknak. A dal annyira 
varázslatos, hogy minden férfit, aki hallja, azonnal 
megbabonáz.  A  SZIRÉN  kiválaszt  közülük  egyet,  és  azt  
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belecsalogatja a vízbe. A kiválasztott áldozat mindet megtesz, 
hogy  a  csábítója  után  eredjen.  Sikeres  SZERENCSE  próbával  
lehet ellenállni a kísértésnek. Abban az esetben, ha sikerült 
neki elcsábítani az áldozatát, a gonosz nő feláldozza 
isteneinek.  
 

SKORN 
 
ÜGYESSÉG: 5 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Labirintus; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2-7 (D6 + 1) 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Tőr 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A régi időkben a N’yadach faj rabságba taszította SKORN 
népet,  így  ők  építették  fel  rabtartóik  földalatti  palotáit.  Aztán  
háború  tört  ki  N’yadachok  és  a  Törpék  között  a  hegyek  
mélyének birtoklásáért. A törpék egyik mesteri fogása az volt, 
hogy szövetkeztek a SKORN néppel, és segítettek nekik 
kiszabadulni a rabszolgasorból. Nem voltak igazán harcra 
termett lények, de a gonosz ellen szívesen küzdöttek. Egy este 
a  Törpék  előőrsei  belopóztak  a  rabszolgák  kamráihoz,  és  az  
őrök megölésével felszabadították őket. Mire a fő csapat 
észbekapott, addigra a Törpék és a SKORNOK egyesítették 
erejüket, és győztes csatát vívtak a gonosszal szemben. Ettől a 
naptól kezdve ez a két békés nép barátságot kötött.  
 

 
 
 Először jött N’yadach, a kegyetlen, s ostoba, 
 Aztán az alázatos Skorn, az örök rabszolga,  
 Kitört a lázadás, lángolt csarnok s palota. 
 Végső bukásuk a zsarnokság okozta. 
 Ősi Törpe vers 
 
A  SKORNOK  alig  több  mint  egy  méter  magas  görnyedt  
testtartású lények. Alkatuk a sok ásástól, alagútfúrástól alakult 
át az évszázadok folyamán. Fejük nagy és kopasz, szemeik 
mélyen ülnek, jól látnak vele a sötétben. Formailag 
hasonlítanak csak a Goblinokhoz és az Orkokhoz, bár 
semmiféle rokoni szál nem köti össze őket. Szájuk szélén 
megfigyelhető egy-egy éles hegyes fog. Általában patkányokat, 
és kisebb rágcsálókat esznek. Testük teljesen szőrtelen, bőr 
ágyékkötőt, szandált, egy övet viselnek. Fegyverként 
rövidkardot  vagy  tőr  használnak.  Nem  ritka  mikor  a  
kalandozó úgy találkozik velük, hogy lámpás van az egyik 
kezükben csáklya pedig a másikban. Nem szívesen veszik, ha 
valaki a területükre téved. Röviden és határozottan a tudtára 
adják, hogy nemkívánatos személy az illető errefele. 

A  SKORN  mindegyike  úgy  gondolja,  hogy  hősi  harcos  
leszármazottja, aki jelen volt a hajdani felszabadításban. Ezen 
kívül  hiszik,  hogy a  gonosz  nagyúr  kincse  még mindig  a  föld  
alatt rejtőzik egy barlangba rengeteg arany, gyémánt és 
drágakő formájában. 
 

SLYKK 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 3 
ÉLŐHELY: Mocsár; Folyó; Barlang. 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2-12 (2* D6) 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Rövidkard 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A SLYKK egy apró kis nyálkásbőrű lény, melynek békára 
emlékeztető alakja van. Mindhárom kontinens legtöbb részén 
megtalálhatóak. Víz közelében élnek, mocsarakban, folyókban, 
és nyirkos barlangokban lehet velük találkozni - és szinte 
bárhol, ahol bőrüket nedvesen tudják tartani. A SLYKK a hátsó 
lábán áll, kezükkel képesek tárgyakat használni, de sokban 
hasonlítanak a béka őseikre. A bőrük mintás, erős lábaikon és 
kezükön úszóhártya található, ezért is boldogulnak jól a vízben 
is. Nyelvüket képesek kiölteni, mint a békák, de ez a támadási 
forma, csak kisebb lények ellen hatásos.  

 
A  SLYKK  faj  törzsekben  él,  amelynek  mindegyike  különböző 
mintákat  visel  a  testén.  Ezek  sárga,  zöld,  barna  és  fekete  
színből állnak össze, így könnyedén meg lehet őket 
különböztetni, hogy melyikük hová valósi. A törzsek egymás 
közt folyamatosan harcolnak, valami elfeledett kicsinyes ok 
miatt. Ha az utazó találkozik egy SLYKK harcossal, akkor 
láthatja, hogy rövidkardot vagy lándzsát viselnek. Képtelenek 
egyesíteni a törzseiket, és ebből kifolyólag a gyengék mindig 
elpusztulnak. A megtépázott közösség maradékai gyakorta 
esnek áldozatul az Óriás Piócáknak, vagy a Kokomokoáknak. 
A törzset a törzsfőnök vezeti, akik gőgösek és büszkék, ezért is 
gyakorta rendeznek maguknak parádékat. Állandóan 
cicomázzák magukat mindenféle emberi ékszerekkel. Ezeket 
olyanoktól szerzik be, akik belekeverednek a helyi 
polgárháborújukba. 
Egy jelentősebb kolóniájuk a Sardath folyó partján él az 
Éjszaka erdejében. Az emberi nyelvet nem beszélik, de a 
jelbeszéddel megértetheted magad velük.  
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SÓLYOM 
 
 Halál sólyom Éj sólyom 
ÜGYESSÉG:  4 7 
ÉLETERŐ:  5 5 
ÉLŐHELY: Dombok; Síkság; Vadon 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Madár 
REAKCIÓ: Semleges - Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos - Alacsony 
FEGYVER: Kicsi Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs Nincs 
 
Vannak helyzetek, mikor üzenetet kell gyorsan célba juttatni, 
vagy elérhetetlennek tűnő helyre bejutni. Leginkább ezen okok 
miatt tartják a SÓLYMOKAT. A különösen jól képzett 
példányok villámgyorsan képesek célba juttatni a leveleket, 
leküzdeni az akadályokat, és elkerülni az ellenségeket. 
 
A HALÁL SÓLYMOKAT még a régi időkben nevezték el így. 
Fekete a tollazata, a szeme vörös, és testéhez képest nagy 
karmokkal rendelkezik. Szárnyfesztávolsága elérheti akár az 
egy métert is. Távolról nehéz megkülönböztetni varjútól és a 
hollótól. Csatában bátrak és halálos ellenségek. Elrejtőzni 
előlük szinte lehetetlen, és rendszerint kisebb csapatban 
vadásznak. A Fekete erdőben biztosan él néhány belőlük, de a 
Holdkő dombok vidékén is előfordulhatnak.   
 

 
 
A nagy ÉJ SÓLYOM ravasz állat, képes csoportosan és 
összehangoltan támadni. Ha egyvonalban több fekete madár 
kezd ereszkedni az égből, akkor csak a legbátrabb kalandozók 
képesek felvenni velük a harcot. Ezeket a lényeket sok gonosz 
kreatúra kedvenc háziállatként tartja. Nem csak kiváló őrök, 
akik egy adott terület felett járőröznek, hanem éles szemükkel 
kilométerekről képesek észrevenni a betolakodót. A hírt 
nagyon gyorsan képes elvinni urának, hogy az minél előbb 
ártalmatlanná tegye a hívatlan látogatót. 
 

SORVASZTÓ 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Sírok; Kazamaták 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Élőholt 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A  SORVASZTÓ  egy  furcsa  csontváz  formájú  teremtmény,  
testét rongyos ruha fedi. A lény folyamatosan rothad. Testén a 
halott hús nyálkás és viaszos, ami sárgás színt kölcsönöz neki. 
Környezetében állandóan fertőzést terjeszt spóráival. Aki 
három méternél közelebb merészkedik hozzá, annak dobnia 
kell egy SZERENCSEPRÓBÁT, hogy elkapja-e a halálos kórt, 
amit ez az élőholt alak terjeszt. Sikertelen próba esetén a 
fertőzöttnek súlyos lázzal, és testének folyamatos rothadásával 
kell szembenéznie. Ráadásul a kór egy héten belül végez 
bárkivel. Az utolsó, hátralévő napokban hatalmas kelések 
kezdenek nőni az áldozaton, ezek folyamatosan kifakadnak, 
mérgező spórákat  juttatva  a  levegőbe.  Minden  egyes  ilyen  
kelés  2  ÉLETERŐ pontot  sebez  a  betegen,  míg  az  szörnyű 
kínok között ki nem leheli a lelkét. Egy rendkívül jól képzett 
gyógyító képes a beteget rendbe hozni, és megszűntetni a 
fertőzést. A halála után az áldozat ugyanolyan 
SORVASZTÓVÁ válik, mint akitől kapta a kórt. 
 

 
 
Ahányszor a lény megsebesül, spórákat lövell ki a 
környezetébe. Ugyanez történik akkor is, ha a lény sebzi meg a 
támadót.  Ebben  az  esetben  dobni  kell  SZERENCSEPRÓBÁT!  
Sikertelenség esetén fertőzött lesz az ellenfél. 
Ha  sikerül  is  megölni  a  szörnyet,  húsz  órán  belül  ismét  
„újraéled”, vagy akár egy kis darabból is képes reprodukálni 
önmagát. Csak akkor lehet megsemmisíteni teljes egészében, 
ha minden egyes darabját elégetik, a hamut pedig szétszórják 
egy jó nagy területen. 
 

SUMA 
 
ÜGYESSÉG: 0 (választható) 
ÉLETERŐ: 0 (Választható) 
ÉLŐHELY: Mágikus sík; Bárhol ahol segítség kell 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
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A  SUMA  egy  olyan  faj,  amely  általánosan  barátságos  és  
segítőkész lélek, aki kapcsolatba állnak az istenekkel. Életük 
nagy részét a mágikus éterben töltik; alkalmanként azonban 
leküldik a Titán világára, hogy segítsen egy-egy az istenek által 
kiválasztott kalandozón a gonosz elleni harcban. A SUMA csak 
a háttérből segít, a kalandozó nem tud a jelenlétéről. Figyel, és 
ha kell, csak akkor avatkozik közbe. Eltéríti a végzetes 
nyilakat, vagy a szörnyet, aki rátámad a védtelen kalandozóra, 
elgáncsolja, meg hasonló apró segítségek nyújt, ami még nem 
fedi  fel  a  kilétét.  A kalandozó esetleg  arra  gyanakodhat,  hogy 
különösen szerencsés. A SUMA egyik fő feladata, hogy 
meggyőződjön, hogy a kalandozó ezek után is méltó-e a 
segítségre, tehát nem száll a fejébe a hírtelen jött nagy 
szerencse. Ha visszaélne vele, vagy letérne a jó útról, akkor 
magára hagyja. 
Vannak viszont olyan esetek mikor a SUMA megjelenik a 
kalandozónak. Ekkor általában egy izzó aranyemberként 
szokta felfedni magát, és van nála valamilyen tárgy, ami 
kapocsként a mágikus síkkal; ez majdnem minden esetben egy 
lámpás szokott lenni. Ritka az olyan kalandor, aki már 
személyesen találkozott egy SUMÁVAL, ám aki Razaak 
legyőzésére indul, az nem nélkülözheti a segítségét. Ők nem 
teljesítenek három kívánságot, az a dzsinnek dolga. Fizikailag 
nem  képesek  segíteni,  de  tanácsot  adhatnak  a  jövő 
tekintetében. De hogy ez se legyen egyszerű, mindig 
rébuszokban beszélnek. Sokan ezt nem biztos, hogy azonnal 
megértik, és bosszúsak is lehetnek, hogy mért nem kapnak 
világos egyértelmű utasításokat. Meg is támadhatják a 
SUMÁT, de nem lenne értelme, mert nem evilági lény, így nem 
is  lehet  rajta  sebet  ejteni.  A másik  pedig,  hogy azonnal  el  tud 
tűnni, és akár a világ másik pontján is képes megjelenni.  
A SUMA munkája az útmutatás, és nem az úton való vezetés, 
azt a kiválasztott kalandozónak magának kell végigjárnia.  
 

SZÁRNYAS MAJOM 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Dzsungel; Erdő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A  dzsungelek  mélyén  a  majmok  is  folyamatosa  fejlődtek  az  
idők folyamán; alkalmazkodni kezdtek, a környezetükhöz. A 
legmagasabb fák tetején él egy ilyen különleges faj, a 
SZÁRNYAS MAJOM. Vékonyka állat, olyan, mint egy kis 
majom,  de  a  végtagjai  között  található  egy  bőrredőt,  amivel  

nagyon ügyesen tudnak siklórepülést végrehajtani. Hosszú 
lapos farka pedig a kormányzásban segít. Általában magas fák 
tetejéről ugranak el, és akár több kilométert is képes így 
vitorlázni a levegőben, de csak akkor, ha lejtős a terep.  
Gyümölcsökkel,  és  kisebb  állatokkal  táplálkozik.  Kedvenc  
eledelük a mókus, ezt képesek órákon át üldözni az erdőben. 
Családi közösségekben élnek, a fák lombjai között. 
 

 
 
Nagyon kíváncsi teremtmények, és soha sem lépnek fel 
agresszívan. Olyan esetet még nem jegyeztek fel, hogy egy 
SZÁRNYAS MAJOM csak úgy megtámadott volna valakit. Ha 
viszont a családját védelmezi, akkor érthető a fenyegető 
reakció. Nagyon közel merészkedhetnek a számukra érdekes 
idegenekhez, hogy megismerjék őket, ezt gyakran 
fenyegetésként értelmezik az emberek. Harcba csak a legvégső 
esetben bocsátkoznak, inkább menekülnek, amíg tehetik. 
 

SZARVAS DÉMON 
 
ÜGYESSÉG: 12 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Démoni sík 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Démon 
REAKCIÓ: Semleges - Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A legsötétebb holdtalan éjszakákon jönnek elő a sötétségből, 
hogy kóbor lelkeket vigyenek a pokolba. Ezek a gonosz 
Démonok  vagy  más  néven  Yacharok  úgy  néznek  ki,  mint  az  
emberek. Öltözetük rongyos, dohos szagú, helyenként feketés 
penészfoltok borítják. Vállukon egy-egy kos fej található, 
amiken rothad a hús. Szájukból fehér hab csordogál állandóan, 
szemeik vörösen izzanak az éjszakában. Aki először találkozik 
ezzel  a  lénnyel,  az  azonnal  veszíteni  fog  2  ÉLETERŐ pontot  a  
látvány miatt.  
Feladatuk, hogy néha elhagyva a Démoni síkot, gonosz 
lelkeket raboljanak. A tolvajok, rablók, gyilkosok így minél 
előbb a Pokolra kerülhetnek, ahová valók. 
Mint  a  Démonivadékok  némelyike,  a  SZARVAS  DÉMON  is  
képes  repülni.  Mágiájukat  ritkábban  használják  erre,  mint  
valódi szárnyaikat. 
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Első támadáskor fentről csap le az áldozatára; ilyenkor annak 
torkát  próbálja  meg  elkapni  tőrhöz  hasonló  karmaival.  Egy  
ilyen támadáskor az áldozat -3 Támadóerővel kell számolnia a 
meglepetés ereje miatt, de csak az első körben. Ha a támadás 
sikertelen volt, vagy harc közben rosszul áll a szénája, akkor 
rábocsát a területre egy sötétség varázslatot, és visszamenekül 
a  Démoni  síkra.  Viszont  ha  megnyeri  a  harcot,  akkor  ott  a  
helyszínen kivágja a halott szívét és áldozatot mutat be urának, 
mielőtt a friss lélekkel hazatérne. 
 

SZIKLAHERNYÓ 
 
ÜGYESSÉG: 7 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 11 
ÉLŐHELY: Labirintusok Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Bogár 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Könnyű 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 

Mélyen a felszín alatt óriási bogarak vágnak utakat a kőzetbe, 
ők az ÓRIÁS SZIKLAHERNYÓK. A fejük bogárszerű, a testük 
féregre emlékeztet. Idejük nagy részét alagutak fúrásával 
töltik,  amit  hatalmas  erős  álkapcsukkal  elég  könnyedén  el  is  
tudnak végezni. Ahogy haladnak előre a barlang falát egy 
ragacsos mocskos nyálkával kenik be, ez segíti őket az 
előrehaladásban. Teljesen vakok, az áldozat test hőjét képesek 
érzékelni. Vonzódnak a meleghez, megesznek minden 
élőlényt, ami az útjukba kerül. Megragadják az áldozatot 

hatalmas nagy csáprágóikkal, összezúzzák őket, és utána 
egyben lenyelik. A törpék népe néha, mint felderítő használják 
járatok és új érclelőhelyek felkutatására. 
Beszámoltak már egyes történetek arról. mi történt azzal, aki 
nekiállt  felkutatni  egy SZIKLAHERNYÓ odúját.  Sosem került  
elő az illető. Nem ritka, hogy bányászok is összefutnak egy-
egy  ilyen  teremtménnyel,  de  ők  már  tudják,  mire  
számíthatnak, ha omladozó, morzsolódó sziklák hangját 
hallják.  
 

SZIKLAVAD 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 11 
ÉLŐHELY: Hegyek, Dombok, Erdők, Síkságok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Barátságtalan, Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Nehéz 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés 
 

 
 
A  tudatlan  makacs  tanulatlan  emberek,  kik  azt  hiszik,  hogy  
már mindent tudnak az elementál idézésről, és 
belekontárkodnak ebbe a tudományba, sajnos nem mindig azt 
idézik  meg,  amit  szeretnének.  A  SZIKLAVADAK  vagy  
ahogyan más tudományos írások említik: Sziklaszörnyek nem 
teljesen elementálok, hanem síkokról kiszabadult „lelkek”, ők 
ott rabszolgák. Ezen a síkon a kő fogságába kerülnek. 
Humanoid alakban léteznek tovább. Mozgásuk eléggé lomha. 
Kisebb sziklákkal és kövekkel táplálkoznak. 
Nehéz őket megkülönböztetni a közönséges szikláktól, így 
közvetlenül nem egy óvatlan kalandor halálát okozták már. 
Csatában az éles és a szúró fegyverek 1 ponttal kevesebbet 
sebeznek rajta. A zúzófegyverek, mint a buzogány, vagy harci 
kalapács már 1 ponttal több kárt okoznak. 
Ha  egy  SZIKLAVAD  meghal,  akkor  a  lelke,  ami  fogságba  
került ezen a síkon kiszáll a testéből, és visszatér eredeti 
létsíkjára, hogy ott tovább éljen. 
 

TARATOR 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 13 
ÉLŐHELY: Barlang; Labirintus; Dombok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony - Átlagos 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
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A  TARATOR  hatalmas  és  csúf  teremtmény.  Általában,  
barlangokban, és üregekben él a föld alatt. Megközelítőleg 2 és 
fél méter magas, vastag kérges bőre van, ami szürkészöld 
színű. Feje alkatához képest nagy és varangyszerű. A szája tele 
van tűhegyes fogakkal.  
 

 
 
A TARATOR magányos lény, ez többek közt magyarázható 
azzal, hogy nagyon agresszívak, és védik a területüket. 
Mindenkit megtámadnak, akivel összefutnak. Karmos kezeivel 
a  szokásos  sebzés  helyett  3  ÉLETERŐ pontnyi  sérülést  tud  
okozni, de ő csak 1 ÉLETERŐ pontot sérül, mert vastag bőre 
megvédi őt a komolyabb sérülésektől 
Ritkán marad ugyanazon a helyen, szinte folyamatosan 
vándorol.  Hosszú  életkort  is  megélhet,  de  ez  igen  ritka,  
tekintve harcias harcmodorát. Nem halmoz fel kincseket, nem 
is igazán érdeklik a csecsebecsék. Meglehetősen kevés 
példányuk él már csak a Titánon, ezért is tudunk róluk csupán 
ennyit.  
 

TOA-SUO 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Hegycsúcsok, Jeges vidék 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 3-18 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Ez a titokzatos gonosz faj, egy bozontos humanoidféle, a 
nevük TOA-SUO. A Jégujjhegység völgyeiben élnek messze 
fent északon. Néhány tudós úgy véli, hogy fajaik rokoni 
kapcsolatban állnak a Hobgoblinokkal, de az életmódváltozás 
miatt a felépítésük teljesen megváltozott. Két méter magasak 
lettek,  és  az  arcukat  és  rózsaszínű tenyerüket  kivéve  

mindenhol szőrösek lettek. Szőrzetük teljesen fehér, vagy 
világosszürke. Alsó állkapcsukból két szemfoguk egyfajta 
agyarként  áll  ki.  Ismert  tény,  hogy  a  „Hó  Ördög”  (ahogy  a  
prémvadászok nevezik őket), azaz TOA-SUO húsevő 
teremtmény, és állandóan a jeges vidéket járja vadászva az 
élelemre. Harcban a karmait használja főképpen, de láttak már 
olyan  TOA-SUO-t,  aki  köveket  dobált  a  zsákmányára  egy  
sziklaszirtről. Erős és rettenthetetlen fenevad. Egyes 
beszámolók arról szólnak, hogy egy csapat mikor összetűzésbe 
került  egy  Erdei  Óriással,  és  legyőzték,  nem  csak  az  áldozat  
tetemét vitték magukkal, hanem halottaikét is. A kietlen havas 
tájon minden alkalmat meg kell ragadni a húsevésre. Egy-egy 
fajtárs  akár  egy  heti  élelmet  tud  a  többieknek  biztosítani.  Így  
megállapítható, hogy kannibálok, mikor a szükség úgy adja. A 
TOA-SUO  egész  élete  a  vadászat  körül  forog,  és  ennek  
érdekében nagy területeket képesek bejárni. Mivel csekélyke 
értelemmel azért rendelkeznek ezek a lények, ezért képesek 
befogni, és idomítani a Hófarkasokat. Őket használják 
nyomkövetésre a vadászatkór. 
A faj sok kis törzsekben él a jeges vidéken szétszórva, melyek 
családi közösségekre tagozódnak. A törzsek nem igazán tartják 
a kapcsolatot egymással. Nem harcolnak vadászterületekért, 
inkább annak a hívei, hogy aki megöli a zsákmányt, azé a hús. 
De  minden  téli  napéjegyenlőségkor  a  törzsek  családjai  
felkerekednek, és a Comrak Szeme nevű bércre vándorolnak 
egy hatalmas monolithoz, ami közel negyven méter magas. 
Annak tetején egy hatalmas három méter átmérőjű szem alakú 
lyuk van, amin csak ezen a napon pontosan átsüt a nap 
egyenesen a kőoltárra. Ekkor a Fősámán áldozatot mutat be, 
mely lehet egy hegyi kecske, vagy rénszarvas. Ilyenkor kérik 
az  isteneket,  hogy  a  következő évben  is  legyen  bőséges  a  
zsákmány. A TOA-SUO torokhangzókkal tűzdelt nyelven 
beszélnek, ami még mindig őriz néhány elemet a Hobgoblin 
nyelvből. (Talán csak egy öreg Hobgoblin képes megérteni, 
amit  mondanak  neki,  de  annak  is  csak  a  töredékét).  Nem  
rendelkeznek nagy értékű kincsekkel, kivétel a törzs előkelőbb 
tagjait, akiknél lehet akár amulett. A fősámán birtokában van 
egy áldozati tőr, ami színtiszta smaragd. Az értéke 2000 
aranytallér. Viszont a tolvaj, aki meg szeretné szerezni a tőrt 
annak meg kell ölnie a fegyvert birtokló törzs minden tagját. 
Egy  TOA-SUO  család  egy  férfi  és  egy  nőből  áll.  Minden  
negyedik tag viszont egy kis gyermek. ÜGYESSÉG: 3 
ÉLETERŐ: 6 
Néhány, az északi bányákban élő törpe csapat jelentése szerint 
ezek a lények egyre inkább déli irányba mozgolódnak, és véres 
küzdelmet kell vívniuk, hogy visszaverhessék támadásaikat. A 
feltételezések szerint Sötét elf ármány áll a háttérben.  
Ha egy nagyobb csapat venne üldözőbe a jeges vidéken, hát 
mondj el egy imát istenedhez, és menekülj, amíg lehetőséged 
van rá. Az esélyek így sem neked kedveznek majd… 
 

TROGLODITA 
 
ÜGYESSÉG: 5 
ÉLETERŐ: 4 
ÉLŐHELY: Labirintusok; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 2-12 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Íj / Tőr 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: -1 sebzés  
 
A  TROGLODITA  egy  kicsi  humanoid  lény.  A  föld  mélyén  
barlangokban illetve kazamatákban élnek, melyet vagy ők 
vájták ki, vagy egyszerűen csak elfoglalják valakiét. Álnok kis 
teremtmények, közel egy méter magasak nagy fülök és orruk 
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van,  ami  segíti  őket  a  földalatti  tájékozódásban.  Annak  
ellenére,  hogy  a  sötétben  élnek  a  föld  alatt  nagyon  jó  íjászok.  
Ha eltalálnak valakit, akkor dobni kell egy kockával! Ha a 
dobás 1-5, akkor 1 ÉLETERŐ pontot sebez a nyílvessző! Hatos 
esetén azonnali halál vár rád! Használnak még tőröket is, amit 
nagyon élesre fennek meg. Általában gombát, bogarakat vagy 
mohát esznek, de a törpe és sötét elf húst sem vetik meg! 
 

 
 
A TROGLODITÁK démonimádó nép. Hatalmas nagy 
szobrokat emelnek istenségeiknek, amik legtöbbször aranyból 
készülnek. Sok helyen nem szokatlan jelenség hogy a föld alatt, 
hatalmas gyertyafényes barlangokban több száz apró figura 
ugrál, táncol körbe egy hatalmas arany szobrot. Ha a 
Halállabirintusban jársz, te is a szemtanúja lehetsz.  
A  TROGLODITA  nem  szereti  a  felszínlakó  népeket,  és  
gondolkodás  nélkül  megtámadja  őket.  Ha  nem  ölik  meg  az  
áldozatot, akkor valamiféle játékot fognak vele majd játszani. 
Egyik ilyen extrém játékuk a nyílfutás. Egyikük kilő egy nyilat, 
és  azt  mondják  az  áldozatnak,  hogy  ha  eléri  azt,  akkor  utána  
már szabad, de ez nagyon ritkán történik meg. Általában 
mindig egy mély szakadék elő lövik, hogy esélye ne legyen a 
fogolynak a menekülésre. 
Előfordulhat  olykor,  hogy  kincses  ládákat  rejtegetnek  ezek  a  
furcsa kis teremtmények, abban gyűjtögetve az aranyérméket. 
Néha egy kisebb vagyont halmoznak fel,  de nem adják olcsón 
a kincseiket.  
 

TÖRPE 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 7 
ÉLŐHELY: Hegyek; Dombok; Kazamata; Síkság 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságos, Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Fejsze 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 

Vannak  fajok  a  világon,  melyek  jóval  idősebbek  az  embernél,  
és náluk jóval jobban ismerik az őket körülvevő környezetet. 
Egyidősek az Elf nemzettséggel, és akik ismerik őket, mind azt 
mondják  róluk,  hogy ügyes  mesteremberek,  és  jó  harcosok.  A 
fővárosuk Fangthane, egy a TÖRPÉK által lakott hegy, 
amelynek a  lábánál  terül  el  egy emberek lakta  város.  De ezen 
kívül számos TÖRPE település létezik, ami hegyek és dombok 
mélyén található. A Tűzhegy mélyén is törpekolónia élt, ám 
amióta Zagor, a könyörtelen varázsló elfoglalta goblinokból és 
orkokból  álló  seregével,  már  alig  páran  maradtak  életben  
közülük.  Kőhídfalva  szintén törpe  város,  a  Fekete  erdő északi  
szélénél helyezkedik el, Iszaposd pedig tőle délnyugatra 
fekszik, az itteni törpék viszont nem barátságosak a 
kalandorokkal.  
 

 
 
A TÖRPÉK alacsonyabbak az embereknél (átlagosan egy méter 
magasak),  ám  jóval  tovább  élnek  náluk.  Arcuk  ráncos  és  
viharvert,  hosszú  szakállukat  egy  életen  át  növesztik,  és  
ápolják. Némelyik TÖRPE fonatokat rak bele, mások csak kis 
tincseket. Ruháikat bőrből készítik finom aprólékos munkával. 
Kedvenc fegyverük a kétélű harci fejsze és a harci kalapács, ám 
ha a szükség úgy hozza, ügyesen forgatják a bányászathoz 
használt csákányt is. 
A TÖRPÉK szeretik a finom sört, híresek a serfőzdéik, és nem 
vetik meg a jó minőségű pipadohányt sem. Szeretnek izgalmas 
történetek és mondákat hallgatni lobogó tűz mellett az esti 
órákban. 
Hirtelen haragú és forrófejű teremtmények. Kiváló harcosok és 
tiszteletreméltó mesteremberek is egyben. Bolondulnak a 
drágakövekért és az ékszerekért. Ügyesen munkálják meg a 
fémeket, melyet a föld mélyéről bányásznak ki. Sok tolvajjal és 
rablóval kell szembenézniük, hisz rengeteg értékes tárgyat 
halmoztak fel lakhelyükön, mélyen a föld alatt.  
Legtöbbjük a Jó erőinek szolgálatában áll, ám néhány 
törpefajról  ez  nem mondható  el.  A Káosz  törpék és  a  Mocsári  
törpék sokkal inkább a vagyonuk gyarapítására és mások 
kifosztására törekszenek, sem mint az elesettek megsegítésére. 
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TROLL 
 
A TROLLOK nagy és ronda humanoid lények. Rokonságban 
állnak az Ogrékkal, az Orkokkal és több kisebb keresztezett 
gonosz fajjal. Szinte mindenhol megtalálhatóak a Titán földjén. 
Nagyon önfejűek, főképpen gonosz dolgokat művelnek. A 
civilizált világban a TROLLOK beálltak zsoldosnak, 
valamilyen gonosz úr mellé, így például Feketehomok 
kikötőben városi őrnek. Minden napra jut némi csihi-puhi, így 
sosem unatkoznak. Élvezik más lények kínzását, és kivégzését. 
Számos különböző TROLL fajta található a Titánon, íme a 
leggyakoriabbak:  
 
BARLANGI TROLL 
 
ÜGYESSÉG: 8 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Barlangok; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Bunkósbot 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla Sebzés 
 
Erőszakos  és  buta  teremtmény,  ezért  nagyon  veszélyes  a  
BARLANGI TROLL. A legkezdetlegesebb minden TROLL faj 
közül. Általában sokkal vékonyabbak a többi fajtársához 
képest, és sokkal izmosabbak is. Harchoz rendszerint kiélezik a 
karmaikat, agyaraik pedig jóval nagyobbak az átlagosnál. 
Zárkózott, magányos lények; a nappalokat általában a föld 
alatt  töltik,  mivel  nem  bírják  a  világosságot.  Húsevők,  és  
kifejezetten szeretik az emberhúst. Ha tehetik, áldozatukat 
lassan  nagy  kínok  között  ölik  meg.  Nem  finnyásak,  ha  
szükséges beérik patkánnyal is. Kedvenc fegyverük a 
bunkósbot, de előszeretettel használják hosszú éles karmaikat 
is. Kedvelik a fényes dolgokat.  
Ha egy barlangban éjszakázol, mindig tartsd magad mellett a 
kardodat, mert előfordulhat, hogy egy éjszaka portyázó 
BARLANGI TROLL felfigyel rád!  
 
DOMBI TROLL 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Dombok; Vadon; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Dárda 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla Sebzés 
 
Végtelen  háború  dúl  a  Törpék  népe  és  a  DOMBI  TROLLOK  
között. (Néhány régebbi tekercs a Hegyi Troll elnevezést 
használja,  de  ugyanerről  a  fajról  van  szó  bennük!)  Már  a  
történelem előtti időkből is van feljegyzés a háborúkkal 
kapcsolatban.  A  két  faj  időtlen  idők  óta  gyűlöli  egymást.  A  
DOMBI TROLLOK harcias nép, folyamatos rettegésben tartják 
a környezetükben élőket, és megtámadják az átutazókat. Ők a 
legnagyobbak és talán a legveszélyesebbek is az összes TROLL 
faj közül. Általában szőrmébe öltöznek, hosszú hajukat 
befonják, csontokkal és ékszerekkel díszítik. Kedvenc 
fegyverük a lándzsa és a harci gerely. Használnak páncélt, és 
pajzsot is. Törzsekben élnek a dombok tetején, ahonnan jól 

belátják a környéket, és könnyedén támadást tudnak intézni a 
törpe vagy emberi seregek ellen. 
 

 
 
Nem egyszer Törpék lakta települések ellen intéztek már 
támadást, de mindig véres fejjel kellett visszavonulniuk, mert 
teljesen szervezetlenül támadtak. Az aranytallérokért 
mindenre képesk, még saját társaikat is lemészárolják érte, ha 
kell! A TROLLOK „kifinomult” humorukról is híresek, ám a 
törpék ezt csupán néhány bárdcsapással szokták viszonozni!  
 
KÖZÖNSÉGES TROLL 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Városok; Falvak; Erdő 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges - Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos- Magas 
FEGYVER: Csatabárd 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +2 sebzés  
 
A KÖZÖNSÉGES TROLLOK népcsoportja a Titán számos 
helyén megtalálható, legfőképp valamilyen gonosz hadúr, 
vagy nagyravágyó mágus seregében zsoldosként szolgálnak. 
Agglax, az Árnyékdémon haderejének egy részét is éppen ők 
alkotják.  Ezek  a  TROLLOK  civilizáltabbak,  mint  BARLANGI,  
vagy HEGYI rokonaik, már ha lehet ilyet állítani róluk.  
A  KÖZÖNSÉGES  TROLLOK  kb.  egy  fejjel  magasabbak  az  
embereknél, kövérek, és rendkívül randák viszont végtagjaik 
izmosak. Mogorva, és maguknak való lények, ők is rendkívül 
élvezik más lények halálát, és az ahhoz kapcsolatos vicceket. 
Kedvenc fegyverük a csatabárd, és a harci kalapács. 
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VÍZI TROLL 
 
ÜGYESSÉG: 8 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Tenger; Folyók; Tavak 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés  
 
A  VÍZI  TROLLOKNAK  az  életükhöz  szükséges  a  nagy  víz,  
legyen  az  tenger  vagy  egy  nagy  tó.  Hasonlítanak  a  Barlangi  
testvéreikhez,  ám  az  ő bőrük  zöld  színű,  és  hámlik.  A  
nyakukon kopoltyú található. Előfordult már, hogy hajókat 
támadtak meg, vagy csak egyszerűen embereket rántottak be a 
folyópartról. A szárazon, csak pár percig képesek megmaradni. 
ezért van az, hogy csak egyszer, vagy kétszer támad rá 
szárazföldi áldozatára, és ha nem jár sikerrel, egyszerűen 
visszaugrik a vízbe. Megtámadnak mindenkit, aki a 
területükre merészkedik, ezért a vízi népekkel sohasem volt jó 
a kapcsolatuk. Általában a víz alatti barlangokban élnek, és 
annak a bejáratát mindig elfedik növényekkel. A barlangban 
régi áldozataik csontjai mellett kincseik is megtalálhatóak. 
 

TÜKÖR DÉMON 
 
ÜGYESSÉG: 10 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Démoni sík; Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Démon 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A Démoni síkról az invázió alatt sok bizarr teremtmény lépett 
át a Titán világára. Néhányukon nem fog az idő,  és örökké itt 
ragadtak, hogy az élőlényekre vadásszanak, és kínozzák őket. 
Egyik  ilyen  lény  a  TÜKÖR  DÉMON.  Négy  kézzel,  és  négy  
arccal  rendelkezik.  Mindig  egy  tükörben  lakik.  A  TÜKÖR  
DÉMON arra törekszik, hogy áldozatát átrántsa a saját 
tükörvilágba.  Karmos  kezével  ragadja  meg  zsákmányát,  és  
hihetetlen erejével húzni kezdi befelé a saját dimenziójába. 
Amennyiben sikeres volt a támadása, nem sebez, hanem 
megragadja és átrántja áldozatát a tükör másik oldalára, 
ahonnan nincsen visszaút senki számára. Megsemmisíteni a 
tükörével együtt lehet csak a démont. 
Egy jól irányzott erős ütéssel össze lehet törni a tükröt, de ez 
valójában nagyon nehéz, és nem veszélytelen művelet. Sikeres 
ÜGYESSÉG próbát kell tenni! Ez esetben a tükör összetörik, a 
TÜKÖR DÉMON életereje  nullára  csökken,  és  meghal.  Sajnos  
ez a mutatvány szinte minden esetben valamiféle sérüléssel jár! 
Ha  magát  a  TÜKÖR  DÉMONT  öli  meg  a  kalandozó,  akkor  a  
lény halálában üveggé keményedik, és apró darabokban a 
földre hullik. 
Léteznek varázsszerek, amellyel visszaűzhető a démon saját 
létsíkjára, ám ezek a tárgyak meglehetősen ritkák. Egy régi 
megfakult varázstekercsen szerepel egy bizonyos 
kívánsággyűrű leírása és annak használata, de a 
TÜKÖRDÉMONOK is oly annyira ritka lények, mint az 
ellenük használható varázsszerek. Mindenesetre, ha a 

Halállabirintusban összetalálkoznál efféle lénnyel, hát legyen 
helyén az eszed és a kardod is!  
 

 
 

 

TÜSKÉS SZEM 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 2 
ÉLŐHELY: Labirintusok, Kazamaták 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
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Ez a teremtmény dacolva a természet törvényeivel lebegve 
közlekedik egy méterrel a föld felszíne felett. Az egész lény 
egy nagy, pikkelyes, sötétzöld gömb, amiből hosszú mérgezett 
tüskék állnak ki. A teste közepén elhelyezkedő szemnek 
hipnotikus erejű tekintete van. Aki belenéz, annak dobnia kell 
egy SZERENCSEPRÓBÁT, egyébként ellenállhatatlan vágyat 
fog  érezni  arra,  hogy közelebb menjen a  TÜSKÉS SZEMHEZ.  
Ha ezek a tüskék csak megkarcolják az áldozat bőrét, az 
azonnal lebénul, és ez elég ahhoz, hogy más teremtmények a 
későbbiekben végezzenek vele. A lény csak a maradékot 
akarja, neki ez pont elég. 
Jó  fegyver  a  TÜSKÉS  SZEM  ellen  valamiféle  tükröződő tárgy  
(Pl.:  Ónix Tojás). A tükörkép összezavarja a lényt, és becsukja 
egy időre a szemét. Ekkor el lehet menekülni előle. Aki mégis 
megtámadja,  az  készüljön  rá  hogy  meglepetés  fogja  érni.  
Minden egyes sérüléskor, gázt bocsát ki, (a gáztól képes a szem 
lebegni) és annak nyomában pedig valamiféle ragacsos savat, 
ami ha ráfröccsen valakire, akkor 2 ÉLETERŐ pontnyi sebzést 
okoz. 
 

TŰZDÉMON 
 
ÜGYESSÉG: 10 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Démoni sík, Börtön; Romok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Démon 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Kard / Ostor 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +2 sebzés. 
 

 
 

 
Az alvilág mélyén Démoni hadtestnek egész seregei lakoznak 
a félhomályban ugrásra készen. A leggyakoribb közülük is a 
TŰZDÉMON. Ez a magas vörös bőrű lény nagyvonalakban 
emberi alakra emlékeztet. Hátán nagy bőr szárnyakat visel, 
fején szarvak vannak, a lába patákban végződik. Erőszakos, 
vad és kegyetlen lények. Híresek kegyetlenkedéseikről, amit az 
alattvalóikkal művelnek. 
A Démoni hadseregben kisebb vezető szerepet töltenek be, 
mert  jól  tudnak  irányítani  alsóbbrendű démoni  fajokat.  

Csatában a gyenge akaratú lények azonnal elmenekülnek előle, 
mikor meglátják. Karddal, és ostorral küzd közelharcban, és 
mindkettővel  támad  egy  harci  körben.  Az  orrából  képes  
tűzcsóvát fújni. /Áldozatának dobni kell egy kockával! 1-4 
dobás esetén azonnal szörnyethal a nagy hőben, 5-6 csak sérül 
2 ÉLETERŐ pontot./ Ha a TŰZDÉMON meghal, akkor saját 
lángjai emésztik fel a testét, és lelke hazamegy a démoni síkra 
újjáéledni. 
A tudósok, akik ezekkel a lényekkel foglalkoznak behatóbban, 
eltérő véleményt képviselnek a démoni lények sebezhetőségét 
illetően. Némelyek határozottan állítják, hogy csak 
varázsfegyver ejthet rajtuk sebet, mások szerint megteszi egy 
törpék által kovácsolt igazi acélkard is. Bármi is legyen az 
igazság, jobb ezeket a teremtményeket inkább elkerülni, sem 
mint szembeszállni velük!  
 

TŰZMANÓ 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 4 
ÉLŐHELY: Tűz elemi síkja 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Mágikus lény 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kicsi (3 ÉP. sebzés) 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 

 

 
 
Hasonlatosak  a  TŰZDÉMONOKHOZ,  ám  jóval  gyengébbek  
náluk. Apró kis teremtményekről van, akik szintén a tűz elemi 
síkján élnek. Mágusok és szellemidézők képesek megidézni és 
rákényszeríteni őket, hogy a saját oldalukon harcoljanak. A 
földi síkon emberi alakot öltenek, ami folyamatosan lángol, és 
mindig  mosódik  a  kőrvonaluk.  /Támadáskor  az  érintésük  3  
ÉLETERŐ pontot sebez a szokásos 2 helyett, mert olyan forró, 
hogy mindent lángra lobbant, ami éghető./ Vízzel lehet őket 
támadni, de a lángok, amiből állnak sokkalta erősebbek, mint 
maga a víz. Ha viszont a levegőt megvonják tőlük, attól 
kioltódnak, például egy vastag szövetet dobna rájuk. Haláluk 
után visszatérnek a tűz elemei síkjára. A TŰZMANÓK nem áll 
semmiféle rokonságba a földi manókkal, csupán apró termetük 
miatt nevezik őket így a tudomány.  
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TŰZRÓKA 
 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Síkságok; Erdő;  
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Semleges; Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A rókák meglehetősen gyakori ragadozók Allansia és 
Kakhabad területén. Legtöbbjük elkerüli az embert, és még 
azelőtt elmenekülnek, mielőtt észrevennék őket. TŰZRÓKA is 
teljesen olyan, mint egy hétköznapi róka. Szép vörös bundával 
rendelkeznek és bozontos farokkal. Éles karmaik valamint 
tűhegyes fogaik vannak, melyek elegendőek a 
zsákmányszerzéshez. Éhes kalandorok akár a rókát is 
tekinthetik prédának, ehető húsáért vadászhatnak is rá. 
 

 
 
/Ha a TŰZRÓKA megsebesül, akkor abban a pillanatban 
lángok borítják el az egész testét. A következő támadási körben 
habozás nélkül nekiront az ellenfelének. Ha sikeres a támadás, 
akkor az áldozat veszít 5 ÉLETERŐ pontot! Ilyenkor nem csak 
az ellenfél sérül, hanem a róka is veszít 1 ÉLETERŐ pontot és 1 
ÜGYESSÉG pontot. Ezek után visszaáll a róka teste az alap 
állapotába, de minden alkalommal, amikor megsérül ugrás 
közben tüzes gömbbé alakul át./  
A róka bundája igen értékes portéka, különösen a varázslók 
körében. Nélkülözhetetlen kelléke a tűzteremtő 
varázslatoknak, és italoknak. 
 

ÜVÖLTŐ MACSKA 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Dombok; Hegycsúcsok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Amikor először próbálták bekategorizálni az ÜVÖLTŐ 
MACSKÁT, tévedtek, mert hibásan a macskafélékhez sorolták. 
Valóban igaz, hogy feje az oroszlánra emlékeztet, de a testük 
többi része inkább a majoméhoz hasonlít. Így utólag a tudósok 
ebbe a kategóriába sorolták be. Nagyságra olyan méretűek, 
mint  egy  közepes  testű kutya.  A  fák  tetején  a  lombok  között,  
vagy magas hegyekben élnek, főleg Kakhabad nyugati felén. 

 
 
Testük foltos, ami a szürke számos árnyalatában pompázik. A 
fejükön a szőrzet (sörény) vörös, ami miatt az oroszlánra 
hasonlít, és vonyításuk szintén macskaszerű ragadozóéra 
emlékeztet.  Szájában  éles  fogak  sorakoznak,  kezükön  pedig  
hegyes karmok találhatóak. Harcba ritkán bonyolódik, csakis 
abban az esetben, ha a táplálékért küzd. Ha mégis 
kalandozókkal csapna össze, akkor minden harci kör előtt éles 
fület sértő harci kiáltással veti rá magát áldozatára. Ezért az 
ellenfél -1 Támadóértékkel küzd a csata végéig a harci kiáltás 
miatt.  
 

VAD DOMBI EMBER 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Dombok; Erdők; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan - Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Fejsze 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A  VAD  DOMBI  EMBEREK  Allansia  Holdkő Dombságának  
keleti felén élnek jellemzően, de a Fekete erdőben is gyakran 
portyáznak közülük néhányan. Hasonlatosak a Neandervölgyi 
emberekhez, csak némileg intelligensebbek. Öltözetük állati 
bőr vagy szőrme, esetleg cserzett bőr. 
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Képesek különböző tárgyakat, és fegyvereket készíteni kőből, 
gyakran használnak: kőbaltát, kődárdát, kőhegyű nyílat stb. 
Ha egy ilyen nyíl eltalál valakit, akkor dobni kell egy kockával. 
Ha az eredmény 1-3 az áldozat azonnal meghal, a többi estben 
3  ÉLETERŐ pontot  kell  levonni.  Saját  ösvényeik  vannak  az  
erdőben,  akár  az  ott  élő állatoknak.  Kunyhókban  élnek,  amit  
sárból, és növényekből készítenek Nagy általánosságba véve 
vadászó és gyűjtögető életmódot élnek. Kedvenceik közé 
tartozik: a szarvas, a vaddisznó, a nyúl és a kacsa. Törzsekbe 
tömörülnek, de nincsen kinevezett főnök, vagy vezér. 
Leginkább a kölcsönös védelem miatt lakik együtt több család. 
Harc esetén összefognak más támadó törzsekkel szemben, és 
akkor is, amikor veszélyes lényektől próbálják megvédeni a 
falujukat. 

 
 

VADKAN 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Erdők, Füves síkságok, Hegyek 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Állat 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A VADKANT húsáért, és bőréért vadásszák. Egész Észak- 
Allansiában elterjedt vadállat. Rövid barna szőrzettel 
rendelkezik. A harcban nagyon agresszív, és hatalmas 
agyaraival könnyen okozhat halálos sérülést. A hímek a 
területüket, a nőstények pedig a kocáikat védik. Bőrüket, ha 
megfelelően nyúzzák le, akkor akár egy kisebb medve méretű 
prémre is szert tehet a kalandozó. Húsát, és a bőrét bármelyik 
faluban,  városban el  lehet  adni,  mely  nem ér  ugyan túl  sokat,  
de egy vadásznak könnyű pénzszerzési forma. Viszont 
akadnak közöttük óriási példányok is, melyek jóval erősebbek 
és veszélyesebbek is.  

 

 
 
 

VÁMPÍR 
 
ÜGYESSÉG: 10 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 15 
ÉLŐHELY: Romok; Labirintus; Városok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Élőholt 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Kard 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés  
 

 
 
Ismert tény, hogy a VÁMPÍR, a legerősebb élőholt a Démoni 
Herceg seregéből. A gonosz erőktől halhatatlanságot kapott 
ajándékba. Nagyon nehéz legyőzni, vagy megölni, ezért is van 
az,  hogy  sok  kalandozó  elbukott  már  egy-egy  VÁMPÍRRAL  
való csatában.  
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Bárhól előfordulhat, de soha nem hagyja el a kriptáját 
messzire, mert csak az védi meg a reggeli nap sugaraitól. 
Mikor  leszáll  az  est,  denevérré  változik,  és  úgy  kezdi  meg  a  
vadászatát.  Mindig  a  nyakat  támadja  meg,  és  onnan  szívja  ki  
áldozatából a vért. Erős, hegyes szemfogaival ez nem jelenthet 
problémát.  
A VÁMPÍROKNAK erős hipnotikus tekintete van. Ha belenéz 
áldozata szemébe, akkor dobnia kell egy SZERENCSE próbát! 
Ha sikertelen volt a próba, akkor csak bámulja a vérszívó vörös 
szemeit, és nem tud védekezni. Ha egymást követő három éjjel 
felkeres valakit, és iszik a véréből, akkor az áldozat meg fog 
halni, majd ezek után feltámad és ő is VÁMPÍR lesz. 
Számos módon lehet VÁMPÍRT elpusztítani. Egyik ilyen 
lehetőség hogy ki kell csalni a közvetlen napfényre. Ekkor 
azonnal összeszárad a teste, majd végül porrá esik szét. Ám ez 
csak akkor lehetséges, ha csapdába ejtik, mert a hajnal első 
jeleire visszamenekül a kriptájába. A feszület, és a fokhagyma 
felmutatása távol tartja, de csak pár percig. 
Ha normál fegyverrel támadnak VÁMPÍRRA, ami nem igazán 
bölcs dolog, akkor a sérülések megjelennek a testén, de 
azonnal be is forrnak. Ő maga ÉLETERŐ pont veszteséget nem 
szenved. Ezüst fegyverrel ugyan legyőzhető, ám a végleges 
elpusztításához más fegyverre lesz szükséged.  Ha egy 
VÁMPÍR meghal,  a  teste  porrá  válik,  abból  pedig  denevér  fog  
felröppeni, és elrepülni. Ez a VÁMPÍR lelke, ami pár napon 
belül testet ölt, és visszatér, hogy bosszút álljon. A legjobb 
megoldás, ha valaki VÁMPÍRT akar elpusztítani, hogy mikor 
nappal  alszik,  akkor  a  szívébe  karót  döf,  igaz  ehhez  meg  kell  
találni  a  búvóhelyét,  és  a  koporsót,  amiben  fekszik.  Miután  
átdöfték a mellkasát, a VÁMPÍR felébred, majd kiszenved. A 
szenteltvíz is hatásos fegyver lehet a kezünkben, igaz ezzel is 
csak gyengíthetjük ellenfelünket.  
Az Óvilág rejtett kis zugában Mortvaniában, a Heydrich 
kastélyban  él  egy  elhíresült  vámpír  család.  Több  fiatal  lány  
eltűnését jelentették már a környékről, de néhány kincsvadász 
és elszánt kalandoron kívül senki nem merészkedik oda.  
 

VASEVŐ 
 
ÜGYESSÉG: 4 
ÉLETERŐ: 5 
ÉLŐHELY: Barlangok; Labirintusok; Romok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Semleges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A  VASEVŐ,  egy  igen  furcsa  teremtmény.  Olyan,  mint  egy  
nagy kagyló, mely körbefogja a sebezhető belső zselés részt. 
Meglepetés erejével támad. A barlang vagy labirintus 
mennyezetére rögzíti magát, és vár. Amikor elhalad alatta az 
áldozat,  akkor  nemes  egyszerűséggel  rázuhan.  Dobni  kell  egy 
kockával! Ha 1-5 közé esik a dobott érték, akkor eltalálja az 
áldozatot.  6-os  dobás  esetén  elvéti  a  célt,  és  a  földre  toccsan.  
Találat esetén azonnal elkezdi enni az áldozat páncélját. 
Sebezni nem sebez, hanem minden egyes találatkor elfogyaszt 
az áldozat páncéljából, pajzsából, sisakjából egy darabot. 
Bármit megeszik, ami fémből van. Ha ezek a tárgyak 
módosították valamilyen módon a támadóerőt, akkor az 
azonnal elveszik. Sikeres támadásnál a teremtmény 
ráakaszkodik a fémtárgyra és addig eszi azt, míg el nem fogy. 
Az  első sikeres  harci  forduló  után  le  lehet  szedni  a  lényt  
páncélról, pajzsról az adott fém tárgyról. Főleg az állig 
felvértezett kalandozók a fő célpontjai. 

 
 
 

VÉRANGOLNA 
 
 Vérangolna El. Angolna Óriás Angolna 
ÜGYESSÉG:  5 6 8 
ÉLETERŐ:  4 4 8 
ÉLŐHELY: Folyók; Mocsarak; Tengerek 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Hal 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi Kicsi Közepes 
PÁNCÉL:  Nincs Nincs Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs -1 sebzés +2 sebzés 
 

 
 
A VÉRANGOLNÁK hosszú, de aránytalanul vékony állatok. 
Találkozhatunk velük kinn a nyílt vízen és a mocsarakban is. 
Legtöbb esetben ártalmatlanok, de vannak feljegyzett esetek, 
hogy emberre támadtak, főképpen úszó emberekre, akik 
megzavarták őket. Melléjük úsznak, és tűhegyes fogaikkal 
megharapják az áldozatukat, így az automatikusan veszít 2 
ÉLETERŐ pontot! A vízben való harc miatt, ahol rendszerint a 
zsákmányuk nehezebben mozog, az áldozat Támadóértéke 
csökken -2 ponttal. 
Az  ELEKTROMOS  ANGOLNA  csak  a  meleg  parti  vizekben  
található meg és ritkán nő meg fél méternél hosszabbra. Képes 
magából erőteljes elektromos kisülést kibocsátani, és ezzel 
megölni, vagy megbénítani az áldozatát. Egy ilyen kisülés 4 
ÉLETERŐ pontnyi sebzést okoz, ám naponta csak kétszer 
képes erre, mert ezután lemerül, és újra kell töltődnie. Ha az 
áram nem végez azonnal az áldozattal, akkor hagyja bénult 
állapotában meghalni azt. Ritkán támad kétszer egymás után. 
A legveszélyesebb angolnafajta, az ÓRIÁS ANGOLNA. 
Kifejletten akár 8 méter hosszúra is megnőhet és elérheti akár a 
30 cm átmérőt is. Nem ritka hogy krokodilokat és más 
nagyobb teremtményeket is megtámad. Veszélyes ellenfél, 
fogai, mint az apró tőrök mélyednek ellenfelébe. Ha sikeres 
volt a támadása, akkor az ellenfelének dobnia kell 
ÜGYESSÉGPRÓBÁT, ellenkező esetben rátekeredik 
zsákmányára, és lehúzza a mélybe. Onnan pedig nem engedi, 
míg áldozata meg nem fullad. 
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VEREMBESTIA 
 
ÜGYESSÉG: 12 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 15 
ÉLŐHELY: Dzsungel; Síkság; Kazamata 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Hüllő 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Nehéz 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Dupla Sebzés 

 
 
Állítólag egy rég kihalt dinoszaurusz, és az Óriásgyíkok 
keresztezéséből jött létre. Felegyenesedve, két nagy karmos 
lábán jár ez a félelmetes vadállat, amit nemes egyszerűséggel 
VEREMBESTIÁNAK hívnak. Tíz méter magasra is megnőhet, 
Kemény kérges bőrrel rendelkezik, néhány helyen zöldes 
barna  foltokkal.  Feje  nagy,  álkapacsa  pedig  nagyon  erős.  
Borotvaéles fogaival könnyedén harapja át a csontot, és tépi le 
a húst áldozatáról. Felszínes rokonságot mutat a 
Tyrannosaurus Rex és a Gargantis nevű fenevadakkal, igaz 
ebben eléggé eltérőek a vélemények tudományos körökben. 
Annyi bizonyos, hogy mindhárom faj meglehetősen ritka.  
Nevét a gladiátor játékok miatt kapta, ahol veremben 
harcoltatták, és a mai napig is harcoltatják foglyokkal, 
harcosokkal a vérre szomjas közönség legnagyobb örömére. 
Talán nem is véletlen, hogy maga Szukumvit báró is telepített 
egy efféle teremtményt Halállabirintusába. Egy ilyen fenevad 
legyőzése igazán bajnokhoz illő feladat.  
 
 
 

VÉR LÉNYEK 
 
Amikor a csillagok ragyognak az égen, és telihold van, akkor 
néhány szerencsétlen ember arra van kárhoztatva, hogy 
vadállattá változzon át, és zsákmányt keressen. Nekik egy 
furcsa  betegségük  van,  amit  a  tudósok  Lycanthropyának  
(hétköznapi nyelven Likantrópiának) hívnak. Bárkit képesek 
megfertőzni  a  VÉR  LÉNYEK,  mint  például  egy  Vérfarkas.  
Nagyon ragályos betegség; a fertőzött áldozatot egy órán belül 
leveri a láz, és nem lesz képes önhatalmúlag cselekedni. Ebben 
a  stádiumban  még  lehet  ellene  küzdeni,  a  Belladonna  (vagy  
más néven nadragulya) nevű növénnyel. Ezt meg kell etetni a 
beteggel. Mivel mérgező növény a betegnek mindenképpen 2 
ÉLETERŐ pont  veszteséget  fog  okozni.  Ha  ez  nem  történik  
meg, akkor belép a beteg a második szakaszba. Ezalatt az egy 
óra  alatt  a  fertőzés  3  ÉLETERŐ pont  veszteséggel  jár.  A  
fertőzött haja kezd kihullani, a felsőteste átalakulni, az 
arcvonásait szép lassan elveszti, és a végén már csak egy 
vadállat  lesz.  Hogy  mivé  válik,  az  attól  függ,  miféle  állat  
sebezte meg pl. Vérmedve, Vérpatkány; Vértigris vagy 
Vérfarkas. 
Az átváltozott emberek furcsa kettős életet élnek. Nappal 
folyamán olyanok,  mint  a  többi  ember;  teljesen úgy is  néznek 
ki. Amikor viszont eljön az este, átváltoznak Vérállattá, és 
vadászni  indulnak.  A  teliholdas  éjszakákon  ezt  nem  képesek  
uralni, ekkor automatikusan átalakulnak, és belevetik magukat 
az éjszakába. Az átváltozott forma magasabb és erősebb az 
emberi  énnél,  az  intelligencia  viszont  csökken.  Nem  csak  a  
felsorolt négy Vérállat létezik, hanem távoli helyeken ritkán, 
de előfordul még Vérróka és Vércápa is. 
Lupravia földje szinte hemzseg az efféle lényektől, ezért is 
veszélyes vidéknek tartják.  
 
VÉRFARKAS 
 
ÜGYESSÉG: 8 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 9 
ÉLŐHELY: Erdő; Síkság; Város; Romok; Barlang 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés 
 

 



EGYENESEN A VEREMBŐL 
 

109 

A  VÉRFARKAS  (vagy  népszerűbb  nevén  Farkasember)  a  
leggyakoribb az összes Vér lényközül. Élhetnek bárhol az 
északi féltekén. Két bestiális formát képesek felölteni. Az egyik 
mikor félig ember és félig farkas formában két lábon járva 
közlekedik. Első mancsai helyén kezek vannak hatalmas nagy 
karommal. Vagy felveheti a teljesen farkas alakot. Teliholdkór 
mindig a második formát kénytelenek felölteni. 
Néhány  északi  barbár  törzs  hisz  abban,  ha  yeti  fogat  visel  az  
ember, akkor az megvédi őt a VÉRFARKAS támadásától. 
Egyes tekercseken szerepel a Józan Ész kristálya, mely szintén 
megvédi a tulajdonosát a likantrópiától. A legfurcsább viszont 
egy érdekes leírás egy hold gyűrűről, mely egy megfelelő 
rigmus segítségével lehetővé teszi számunkra eme fenevad 
elűzését. A legbiztosabb védekezés ellenük az, ha messziről 
elkerüljük őket.  
 
VÉRMEDVE 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 13 
ÉLŐHELY: Erdő; Hegység; Síkság; Barlang 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés 
 
A legnagyobb és legveszélyesebb Vérállat a VÉRMEDVE. 
Szívesen élnek a vadonban, mint a medvék, ezért az áldozataik 
általában férfiak (Favágók, erdőjárók, stb.) . A környezetükben 
él  1-6  medve,  akiknek  parancsolnak.  Mindegy  hogy  emberi,  
vagy állati formában teszik azt, hallgatnak rá. Az emberi 
formában lassúak, nehezen fognak fel dolgokat, viszont 
rettenetesen veszélyesek, ha felidegesítik őket. 
 
VÉRPATKÁNY 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Városok csatornái, Romok; Labirintus; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-2 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan - Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Teljesen független a Patkányemberektől, bár számos fizikai 
tulajdonságuk megegyezik. Gyakran megtalálhatóak kis 
csoportokban városok csatornarendszerében. Eltérően más Vér 
lényektől, ők emberi formában barátságosak is tudnak lenni. A 
csatornák sötétjében viszont több hasznát veszik a 
VÉRPATKÁNY formának. Leginkább ebben az alakban élnek. 
Kiváló  a  szaglásuk,  amivel  akár  teljes  sötétben  is  képesek  
követni a zsákmányt a csatornában 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÉRTIGRIS 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 11 
ÉLŐHELY: Vadon; Dzsungel; Romok; Városok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A trópusi égöv északi felén élnek a dzsungelben a 
VÉRTIGRISEK, gyakran több valódi tigrissel együtt. Nem 
számít, milyen formában van, mindig ellenséges, és támadásra 
kész. Túlnyomó részben nők a VÉRTIGRISEK. Aki ilyen 
lénnyé változik annak, minden kapcsolata megszűnik a 
civilizációval, és állat módjára fog élni. 
 

VÉRVAD 
 
ÜGYESSÉG: 12 
ÉLETERŐ: 10 
ÉLŐHELY: Labirintusok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nincs 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
Számos bölcs és tudós ember óvatosan nyilatkozik bizonyos 
lényekről. Az egyik ilyen a VÉRVAD. Ocsmány féregszerű 
teste akár négy méter hosszú is lehet. Bőre pikkelyes és tüskés. 
Ez a természetes páncélzat kisebb fegyvereknek könnyedén 
ellenáll. A fő veszélyforrás viszont a fején található. Rengeteg 
szemmel rendelkezik, de ezek csak megtévesztő kinövések, 
hogy eltereljék a figyelmet a valódi gyenge pontjáról, a két 
igazi szeméről, amit csak nagy szerencsével lehet eltalálni. Ha 
valaki úgy dönt, hogy egy ilyen bestia szemét célozza meg, 
akkor dobnia kell SZERENCSE próbát. Siker esetén képes csak 
eltalálni az igazi szemet, ellenkező esetben a harc tovább 
folytatódik. 
Félelmetes fegyvere, a hosszú és ragadós rózsaszín nyelve. 
Ezzel sikeres támadás esetén képes megragadni áldozatát, 
majd bevonszolja a pocsolyájába vagy épp savval teli 
medencéjébe, ahol megöli. Ott a halott bomlásnak indul, ami 
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már számára ínyenc falatnak számít. Kiszabadulni a 
fogvatartott helyzetből csak sikeres ÜGYESSÉG próbával lehet, 
ami egy támadási kört vesz igénybe. 
 

VÍZKÖPŐ 
 
ÜGYESSÉG: 8 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Város, Várromok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-3 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Barátságtalan - Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Közepes 
PÁNCÉL: Nehéz 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 

 
 
A  VÍZKÖPŐ kinézete  miatt  könnyedén  képes  beolvadni  a  
kőszobrok és a kőépületek környezetébe. Első támadásakor 
dobni kell egy kockával! 5-6 értékű dobás esetén meglepi 
áldozatát, és automatikusan sebez rajta 2 ÉLETERŐ pontot. 
Megközelítőleg humanoid a testfelépítése, karmos kezei és 
lábai vannak. Hátán bőrszárny található, fején pedig szarvak. 
Hosszú farka lándzsában végződik. Az álcája segít neki abban, 
hogy szórakozzon a járókelőkkel vagy a kalandozókkal. 
Beleolvad a környezetébe, és csak vár. Vastag bőre miatt nem 
minden esetben lehet hétköznapi fegyverrel megsebezni, mert 
az felfogja a sérülések nagy részét. Természetesen a mágikus 
fegyver minden akadály nélkül átvágja a kőbőrét. A tűztől sem 
tart, mert arra is immunis. 
Úgy tartják, hogy a VÍZKÖPŐK a Varázslók Háborújának 
idején jöttek a világra Vradna az Éjszaka Démona segítségével, 
aki több ezer gonosz lényt szabadított rá akkor a világra. 
 
 
 
 
 
 

VÖRÖSSZEMŰEK 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 4 
ÉLŐHELY: Város, Vadon. 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Humanoid 
REAKCIÓ: Barátságtalan - Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Kard 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A VÖRÖSSZEMŰEK vékony, humanoid típusú lények. Távoli 
rokonságban állnak az Emberekkel és az Elfekkel. 
Leggyakrabban Kharé városában vagy Mampang zord 
erődjében találkozhatunk velük. Arrogáns lények, nagy 
örömüket lelik mások zaklatásában vagy épp kínzásában. 
Természetes fegyverük a szemükből lövellő halálos tűzcsóva. 
Legtöbbször ezek a teremtmények csak résnyire nyitják a 
szemüket, így a tűzsugár nem vágódik ki. Ha a szemével 
támad, akkor dobni kell egy kockával! Ha 1-5-ig dobsz, a 
tűzcsóva elkerül. A következő körben már 1-4-ig kerülheted el 
ezt  a  fajta  támadást,  majd  csak  1-3-as  dobás  esetén.  Ha  egy  
ilyen tűzcsóva eltalál, dobj egy kockával, és az értéket vond le 
az Életerő pontjaidból! Miután eltaláltak, az egész kör 
kezdődik elölről. Két ilyen találat, és automatikusan 
megvakulsz, esetleg valamely testrészedet égetik le. Számos 
koldusbotra jutott ember tapasztalta már meg mennyire nem jó 
ezekkel a teremtményekkel packázni.  
Mindazonáltal a szemükből kilövellő tűzsugár veszélyes lehet 
fajtársaikra is, ezért óvatosan bánnak ezzel az adottságukkal. 
Nem  birtokolnak  igazán  nagy  vagyont,  és  amijük  van,  azt  is  
biztosan  előző áldozataiktól  vették  el.   A  gyűlölet  igen  erős  
bennük az emberekkel szemben, de az aranytallérokat szeretik 
gyűjtögetni.  
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WIGHT 
 
ÜGYESSÉG: 9 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Várbörtönök, Romok 
TALÁLKOZÁSOK száma: 1 
TÍPUS: Élőholt 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Átlagos 
FEGYVER: Kicsi 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Amikor  egy  hatalmas  és  imádott  úr  meghal,  a  leghűségesebb  
követői gyakran nem hajlandóak elfogadni uruk távozását és 
továbbra is szolgálják őt, őrzik és gondozzák a kriptáját. Idővel 
persze  ők  is  meghalnak,  de  még  halálukkor  is  az  uruk  iránti  
megszállott tisztelet arra készteti őket, hogy élőholtként 
szolgáljanak a túlvilágon. Belőlük lesz a WIGHT, egy 
tébolyodott pillantású, emberszerű, bibircsókos bőrű lény. Az 
ujjaik hegyes karmokban végződnek.  
A WIGHT erős élőholt lény, és csupán tömör ezüstből  készült 
fegyverrel lehet őket megsebesíteni. A hétköznapi fegyverek 
ugyan fognak rajtuk, de tulajdonosaik hamar rájönnek, hogy e 
fegyverekkel még csak egy karcolást sem lehet ejteni ezeken a 
ronda lényeken. 
Létezik  egy  igen  ritka  varázsfegyver  az  Örök  Álmot  Adó  
nyílvessző, mellyel azonnal végezhetünk ezzel a lénnyel, ám 
ennek a fegyvernek hollétéről nincs tudomásunk.  

 

 
WYRM 
 
ÜGYESSÉG: 9 Támadás: 3 
ÉLETERŐ: 12 
ÉLŐHELY: Jeges vidék 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Magas 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: +1 sebzés 
 
A WYRM (más néven a Szárnyas Kígyó) magányos lény. 
Sokan úgy vélik, van valamiféle rokoni kapcsolat a sárkányok 
és WYRM között. Ezt az állítást a két faj közötti számtalan 
hasonlóságra alapozzák. Mindkét lény bőr szárnyakkal 
rendelkezik, magas kort érhet meg, és nagyon intelligensek. A 
WYRM alakja vékonyka, kígyóra emlékeztető az alkata, 
nincsenek végtagjai, és repülni is csak nehézkesen tud. Ezek a 

nagy fehér állatok a jeges vidéken élnek, ahol színük segíti 
őket a rejtőzködésben. Ha fenyegetve érzik magukat, akkor 
csak felemelkedik, szárnyat kitárja és az ellenfelére jeges 
leheletet küld. Hogy elkerülje az áldozat a sérülést, dobnia kell 
SZERENCSE próbát! Szerencsés esetben a kalandor nem sérül 
meg, mert el tudott még időben ugrani. Sikertelen próba esetén 
5 ÉLETERŐ pontot kell levonni az áldozatnak magától! 
Minden harmadik támadási körben képes csak erre a támadási 
formára, közben pedig harap, de szívesebben használja fagyos 
leheletét.  
 

 
 
Ősi riválisai a Fehér Sárkányok. Nem egyszer előfordult már, 
hogy összeverekedtek egy zsákmány fölött, így ilyenkor olyan 
a környék, mintha hóvihar kerekedne ott, ahol csatáznak 
éppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYVERN 
 
ÜGYESSÉG: 10 Támadás: 2 
ÉLETERŐ: 11 
ÉLŐHELY: Hegyek; Erdő; Barlangok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Könnyű 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Él még a Sárkányokhoz hasonló faj, egy alkatilag ugyan kisebb 
szárnyas lény, mely a WYVERN névre hallat. Léteznek belőlük 
10 méter magas példányok is, bár ezek meglehetősen ritkák. 
Külsőre nagyon hasonlítanak a Sárkányokhoz, ám nekik csak 
két lábuk van. Ezért néznek úgy ki, mint egy pikkelyes madár, 
és  nem  úgy,  mint  egy  szárnyas  gyík.  A  színük  rendszerint  
zöld, vagy barna, így igazodva élőhelyükhöz. Szemük piros, 
amiben látható a rosszakarat jele. Mint nagyobb rokonaik, ő is 
képes  tűzet  fújni,  ami  igazából  nem  egy  nagy  lángcsóva,  
hanem  egy  kisebb  tűzlehelet.  Ha  ráfúj  valakire,  akkor  dobni  
kell SZERENCSE próbát! Ha sikeres a próba, elkerülte a tüzet, 
de  ha  nem,  akkor  4  ÉLETERŐ pontot  sérül  a  tűztámadástól.  
Ezután hatalmas karmaival és fogaival lendül támadásba. A 
zsákmányát mindig elcipeli a barlangjába, és ott eszi meg. 
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Származásukkal kapcsolatban csak legendákra 
támaszkodhatunk. Egyesek szerint maga Kilanirax, a 
Sárkányok Ura teremtette őket, mások az ősi faj 
elkorcsosulásával magyarázzák létüket, ám bármi is az 
igazság, abban minden tudós egyetért, hogy veszélyes és 
gonosz lények. A Sárkányokhoz hasonlóan ők is vonzódnak a 
kincsekhez, melyet korábbi áldozataiktól tulajdonítanak el.  
 
 

 
 

 

XOROA 
 
 Dolgozó Harcos 
ÜGYESSÉG:  6 10 
ÉLETERŐ:  7 11 
ÉLŐHELY: Barlangok; Hegyek; Erdő; Sivatag 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
 Harcos – (1-6) 
 Dolgozó – (2-12) 
TÍPUS: Rovar / Humanoid 
REAKCIÓ: Semleges - Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Átlagos - Alacsony 
FEGYVER: Nincs Dárda 
PÁNCÉL: Nincs Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs Nincs 
 
A  XOROA  faj  egy  furcsa  mutáns,  hangya-ember  keverék.  
Deréktól felfele ember, lefelé pedig óriás hangya. Mondhatni 
olyanok,  mint  egy  „Hangya-kentaur”.  Két  méter  magasak  és  
vörösesbarna  színük  van.  Amitől  még  jobban  eltérnek  az  
emberektől, hogy nincs fülük, csak hangyacsápjaik a 
homlokukon. Szemük ezüstszínű, és jól látnak a sötétben. 
Szaglásuk is kifinomult, ezáltal kiváló vadászok. Egymással a 
furcsa nyelvükön kommunikálnak, ami búgásokból és 
kattogásokból áll. Felépítésüknek köszönhetően nagyon jól 
képesek nehéz terepen is haladni, illetve mászni, így a 
meredek hegyoldalak sem jelentenek számukra akadályt.  
Földalatti  kolóniában  élnek.  A  felszínen  a  váruk  olyan,  mint  
egy kis domb frissen hordott földből. A környéken a XOROA 
harcosok járőröznek, vigyáznak a dolgozókra. Ők kisebbek a 
harcosoknál, és a színük is világosabb, ezen kívül nem olyan 
intelligensek. Fő feladatuk, hogy ellássák az egész kolóniát 
élelemmel, és dolgoznak a váron. A harcosoknál gyakori, hogy 
fegyver is van, mely lehet lándzsa, gerely, vagy esetenként 

parittya. Csapatonként egy harcosnál van egy jelzőkürt, ami 
valamilyen elesett állat szarvából készült. Ennek megfújásával 
figyelmeztetik társaikat a veszélyre.  
 

 
 
A fészkükben külön kamrák vannak az élelem raktározására, a 
szálláshelyeknek, a fiatalok nevelésére. A XOROA lárva elég 
furcsa. A kicsiket egy hatalmas kövér királynő hozza a világra. 
A burokból egy-két órán belül kikel a fiatal XOROA. Ilyenkor 
még  magatehetetlen,  és  gondoskodni  kell  róla.  A  királynőt  a  
saját szolgái felügyelik, etetik és ápolják. Az utódokat „dadák” 
gondozzák mindaddig, míg azok nem képesek ellátni 
magukat. Egy kolónia közel kétszáz főre tehető. Ebből a 
számból a fele fiatal. A kifejlettek kétharmadát a dolgozók 
teszik ki, a többiek a harcosok. 
 
 
 
 
 
 
 

YETI 
 
ÜGYESSÉG: 10 
ÉLETERŐ: 12 
ÉLŐHELY: Hegycsúcsok; Jeges vidék 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1 
TÍPUS: Szörny 
REAKCIÓ: Barátságtalan 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Nagy 
PÁNCÉL: Közepes 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
A sivár hegyvidéki tájakon messze Észak Allansiában, ahol 
mindig hull a hó, és hideg szelek fújnak, a prémvadászok a tűz 
mellett melegedve mesélik a történeteiket a YETIRŐL.  
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A mesék szerint  ők voltak  az  urak régen,  még az  ember  előtt  
ezen a vidéken. Aztán jött az ember, és magával hozta a tüzet, 
és a vadállatok visszahúzódtak a zord vidék belsejébe, ahol 
már csak nagyritkán jár ember. 
A YETI akár négy méter magas is lehet, tömött vastag bundája 
fehér  színű,  mely  nagyon  értékes  zsákmány  a  
prémvadászoknak. Olyan mintha keresztezték volna a 
legnagyobb majmot, egy medvével. Szája tele van hegyes 
fogakkal. Mancsai végén tőrszerű karmaival pillanatok alatt 
felnyársal bárkit. Ha megragad valakit, akkor az érintése olyan 
hideg, hogy az áldozat sérül tőle 2 ÉLETERŐ pontot! 
Nem túl okosak, de az állatvilágban ravaszak számítanak. 
Olykor napokig követik észrevétlen zsákmányukat. Aztán 
előfordul, hogy a vadászból lesz a zsákmány, mert sokszor 
támadt már rá prémvadászokra. 
 

 
 

 
Ellentétben  a  többi  hegyi  lénnyel,  a  YETI  képes  magát  
hibernálni a zord idő átvészelésére. Ilyenkor csak a legbátrabb 
emberek merészkednek a hegyekbe, ahol élelmet alig találni. 
Csak a Toa-Suo-ok járnak, hátha sikerül, hegyi kecskét, vagy 
szarvast  elejteni.  Nem  ritka  ilyenkor,  hogy  rátámadnak  egy-
egy prémvadász házra is. 
A  YETITŐL,  még  a  legtapasztaltabb  vadász  is  tart.  
Hihetetlenül szívós fenevad. Egy-két jól irányzott lándzsadöfés 
is csupán arra elég, hogy lelassítsa egy kicsit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOMBI 
 
ÜGYESSÉG: 6 
ÉLETERŐ: 6 
ÉLŐHELY: Labirintusok; Romok 
TALÁLKOZÁSOK SZÁMA: 1-6 
TÍPUS: Élőholt 
REAKCIÓ: Ellenséges 
INTELLIGENCIA: Alacsony 
FEGYVER: Kard 
PÁNCÉL: Nincs 
SEBZÉSMÓDOSÍTÓ: Nincs 
 
Kifejezéstelen és beesett szemeivel mered a semmibe; arca 
sápadt, akár a fénytelen holdvilág. Ezek a fő ismertetőjegyei 
egy ZOMBINAK, aki kriptákban és kazamatákban él a 
nekromanta mesteréhez közel. A legtöbb élőholttal ellentétben, 
Nem tudnak magukról semmit, csak a mesterük utasítását 
követik, ha persze parancsol valamit, amellett hogy álljanak és  
rohadjanak a sarokban. A ZOMBIK meglehetősen undorítóan 
néznek  ki,  a  bőrük  tele  van  sebhellyel  és  hólyagokkal,  a  
ruhájuk (már ha van egyáltalán) legtöbbször egy darab rongy, 
ami olyan mintha egy kutya szájából ráncigáltak volna ki. 
Viszont  nagyon  erősek.  A  harcban  karmolnak,  és  ha  elkapják  
áldozatukat, akkor megfojtják azt karmos kezükkel. Lassúak és 
ügyetlenek a harcban, mindent csak parancsra tesznek.  
 

 
 
Minden Zombit sebzi a szentelt víz, amit természetesen egy 
papnak  kell  megáldania  előtte.  Egy  ilyen  fiola  halálos  
méregként  sebzi  őket  (1  D6  ÉLETERŐ pont  sebzést  okoz!).  
Gyakran őriznek kincseket, vagy fontos helységeket 
kastélyokban vagy ahol megparancsolják, nekik mivel 
testőrnek túl lassúak ezért a mesterük csak ilyen egyszerű 
feladatot bíz rájuk. Erre még jók. 
A  ZOMBIK  kapcsán  meg  kell  említenünk  az  álarcos  mágiát,  
melyet előszeretettel alkalmaznak törzsi mágusok. Egy ilyen 
maszkos zombi erősebb és vérszomjasabb társainál, ám ha 
letépik róla az álarcát, attól meggyengül, és könnyebben 
legyőzhetővé válik. A ZOMBIK gyakran hordoznak valamiféle 
ragályt, ezért nem árt körültekintően harcolni ellenük
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KINCS 
 
Csak két indok van, amiért egy kalandozó elindul, és vállalja a 
kockázatot  a  kényelmes  meleg  szoba  helyett.  Az  egyik,  hogy  
hírnevet szerezzen, ami valljuk be elég nehéz, de jön magától. 
Hőstetteit bárdok éneklik majd, az emberek összesúgnak a 
háta mögött egy korsó sör mellett a kocsmában.  
A másik dolog, a kincs, amit a szörnyek rejtegetnek maguknál, 
vagy búvóhelyükön.  Sok lény halmoz fel  kincset,  ez  lehet  pár  
csillogó csecsebecse, vagy egy halom arany. Ritkán valamiféle 
mágikus tárgyat birtokol.  
 

Az alábbi táblázatból ki kell választani a lény TÍPUSÁT, és az 
szerint kell dobni, hogy mi van nála. Utána az arany 
mennyiségét. Sok lény nem hordja magánál az értékeit, hanem 
a  búvóhelyén  tartja.  Sok  esetben  ezt  kell  felkutatniuk  a  
kalandoroknak. Ellenben ha semmi nincsen nála, meg kell 
keresni  a  tanyáját.  A Démoni,  és  a  mágikus  teremtményeknél  
soha nem lesz kincs. 
A játékmester szabadon változtathatja a tárgyakat erősségük 
szerint.  Az  erős  mágikus  tárgyak  ritkák,  ezért  az  nem  terem  
minden bokorban. A gyengébbek viszont könnyebben 
beszerezhetőek.  

 
 
 

1d6 Humanoid Szörny Élőholt A többi 
1 nincs nincs nincs nincs 
2 1-3 Arany nincs nincs nincs 
3 1-6 Arany 1-3 Arany nincs nincs 
4 2-12 Arany 1-6 Arany 1-6 Arany nincs 
5 Varázstárgy 2-12 Arany 2-12 Arany 1-3 Arany 
6 Varázstárgy +  
 1-6 Arany Varázstárgy Varázstárgy 1-6 Arany 

 
Varázstárgyak 
 

2 D6 Tárgy és leírása 
 
2 Ügyesség Sisakja +1 Ügyesség 
3 Ezüst nyíl, nem mágikus, de jól jön élőholtak ellen 
4 Láthatatlanság ital, egy adag 5 percig láthatatlanná tesz bárkit, ha megsérül azonnal látható lesz 
5 Mágikus fejsze -2 TÁMADÓ érték 
6 Ékszerek 1-6 darabja 10 arany 
7 Gyémánt 1-3 darabja 25 arany 
8 Gyógyital visszaállítja egyszer a kezdeti értékre az ÉLETERŐ pontokat 
9 Mágikus zsák öt tárgy csak egy tárgy helyét foglalja. 
10 Tekercs Állatok kontrollállása. Hat állatra lehet maximum elmondani, és ők úgy fognak viselkedni, mint a barátok. 
11 Méreg, azonnal meghal, aki megissza 
12 Mágikus kard +2 TÁMADÁST ad 
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ÖSSZECSAPÁS TÁBLÁZAT 
 

LABIRINTUS/ ROMOK 
 
3 D6 I. II. 
 
3 Múmia Agyszívó 
4 Démon Denevér Pokróclény 
5 Vérpatkány Sötét Elf 
6 Skorn Kriptaőrző 
7 Csontvázharcos Vasevő 
8 Imitátor Minotaurusz 
9 Óriás patkány Mérges kígyó 
10 Ork Csontvázharcos 
11 Wight Óriás pók 
12 Óriás Sziklahernyó Óriás százlábú 
13 Troglodita Zombi 
14 Ládarém Doragar 
15 Manticore Ghoul 
16 Tarator Tüskés szem 
17 Halál szellem Éjjeli vadász 
18 Vámpír Fantom 
 

SÍKSÁG 
 
3 D6 I II. 
 
3 Kokatrisz Styracosaurus 
4 Vörösszemű Vértigris 
5 Ájtatos manóember Gark 
6 Félork Óriás Aardfarkas 
7 Felinaur Borzas Vadállat 
8 Hobgoblin Troll 
9 Farkas Vaddisznó 
10 Goblin Törpe 
11 Vadkutya Ork 
12 Kentaur Óriás darázs 
13 Ogre Rinocérosz ember 
14 Fojtófű Tűzróka 
15 Vérfarkas Sötét elf 
16 Alakváltó Xoroa harcos 
17 Karomvad Vérmedve 
18 Baziliszkusz Vörös sárkány 
 

ERDŐ 
 
3 D6 I II. 
 
3 Ködlidérc Erdei óriás 
4 Macskanő Kobold 
5 Vérmedve Ájtatos manóember 
6 Majomember Dripper fa 
7 Gnóm Pindur 
8 Pindur Bűzös borz 
9 Ogre Ragadozó macska 
10 Vaddisznó Óriás Pók 
11 Erdei elf Farkas 
12 Vérfarkas Medve 
13 Mérges kígyó Óriásmajom 
14 Bhorket Fojtó Bokor 
15 Hínárdudva Troll 
16 Faember Alakváltó 
17 Fojtógaz Félork 
18 Erdei Manó Sötét elf 
 
 
 
 

BARLANGOK 
 
3 D6 I II. 
 
3 Banshee Fullánk féreg 
4 Éjjeli vadász Küklopsz 
5 N’yadach Vámpírdenevér 
6 Doragar Patkányember 
7 Grannitusz Ogre 
8 Bűzös Borz Óriás százlábú 
9 Mérges kígyó Gremlin 
10 Ork Óriás pók 
11 Vízköpő Hobgoblin 
12 Óriás majom Neandervölgyi 
13 Troglodita JIB-JIB 
14 Óriás skorpió Sziklavad 
15 Barlangi Troll Óriás Sziklahernyó 
16 Calacorm Tarator 
17 Nandi medve Barlangi Óriás 
18 Medúza Drakón 
 

 
DOMBOK 

3 D6 
 
3 Fekete sárkány 
4 Alakváltó 
5 Wyvern 
6 Dombi óriás 
7 Ogre 
8 Farkas 
9 Goblin 
10 Törpe 
11 Dombi Troll 
12 Vad Dombi ember 
13 Vérmedve 
14 Sziklavad 
15 Altató fű 
16 Medve 
17 Drakón 
18 Föld démon 
 

 
HEGYEK / HEGYCSÚCSOK 

3 D6 
 
3 Arany sárkány 
4 Hegyi óriás 
5 Pegazus 
6 Kődémon 
7 Óriás bagoly 
8 Madár ember 
9 Hegyi elf 
10 Barlangi ember 
11 Medve 
12 Törpe 
13 Óriás sas 
14 Hárpia 
15 Borotvafogú 
16 Yeti 
17 Lélekrabló 
18 Vihar óriás 
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JEGES VIDÉK 
3 D6 
 
3 Fehér sárkány 
4 nincs 
5 Fagyóriás 
6 nincs 
7 Mamut 
8 Hófarkas 
9 nincs 
10 nincs 
11 Toa-Suo 
12 Neandervölgyi ember 
13 nincs 
14 nincs 
15 Wyrm 
16 Yeti 
17 nincs 
18 Ezüst sárkány 
 

 
SIVATAG 

3 D6 
 
3 Óriás homokféreg 
4 Baziliszkusz 
5 Hamakei 
6 Kígyóember 
7 nincs 
8 Sátán 
9 Óriás Gyík 
10 Mérges kígyó 
11 Homokördög 
12 Tűlégy 
13 nincs 
14 Óriás skorpió 
15 Gretch 
16 Kígyó őr 
17 Sorvasztó 
18 Arany sárkány 
 

 
DZSUNGEL 

3 D6 
 
3 Tyrannosaurus 
4 Vértigris 
5 Óriás denevér 
6 Gyíkember 
7 Szárnyas majom 
8 Óriás Vénusz légycsapó 
9 Pigmeusok 
10 Krell 
11 Jaguár 
12 Óriás majom 
13 Majomember 
14 Fejvadász 
15 Bhorket 
16 Fekete tigris 
17 Óriás Húsevő Kancsóka 
18 Zöld sárkány 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOCSÁR 

3 D6 
 
3 Brontoszaurusz 
4 Lidércfény 
5 Ködvámpír 
6 Köpködő varangy 
7 Angolna 
8 Óriás meztelen csiga 
9 Mocsári goblin 
10 Óriás pióca 
11 Kokomokoa 
12 Gyíkember 
13 Ködvámpír 
14 Láplidérc 
15 Slykk 
16 Iszapszívó 
17 Mocsári óriás 
18 Hidra 
 

 
FOLYÓK / TAVAK 

3 D6 
 
3 Repülő hal 
4 Halember 
5 Óriás Sárkánylégy 
6 nincs 
7 Óriás Varangy 
8 nincs 
9 Piranha 
10 Krokodil 
11 Aligátorhal 
12 Köpködő varangy 
13 Elektromos angolna 
14 nincs 
15 Slykk 
16 Sárkarmú 
17 Óriás angolna 
18 Vizi Troll 
 
 

TENGEREK / TENGERPART 
3 D6 
 
3 Plezioszaurusz 
4 Tengeri Óriás 
5 Sellőember 
6 nincs 
7 Óriás polip 
8 nincs 
9 Cápa 
10 Óriás angolna 
11 Óriás rák 
12 nincs 
13 nincs 
14 Óriás kígyó 
15 Szirén 
16 Vízi Troll 
17 nincs 
18 Vízi Elementál 
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A legsötétebb, és legmélyebb labirintusok, kazamaták árnyékaiban húzódnak 
meg ezek a lények a Kaland Játék Kockázat szörnyei. Sok bátor kalandozó vesztét 
okozták már. 

Kétszázötven félelmetes teremtmény, vadak és veszélyesek. A Kaland Játék 
Kockázat világának szörnyei vannak ebben a könyvben felsorolva. – 
Némelyikkel bátor kalandozó már biztosan találkoztál, de sokuk még ismeretlen 
lehet számodra. Ez egy nélkülözhetetlen kalauz azon kalandorok számára, akik 
bele mernek vágni a Kaland Játék Kockázat világába, az ottani kalandokba. 

Teljes szörny statisztikák (bővített) 

250 illusztráció 

Térképek táblázatok 
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