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(dűne aligátor) 
Előfordulás: ritka, csak a Taba el-Ibara 
Megjelenők száma: 1 
Termet: N 
Sebesség: 40 (SZ), 60 (H) 
Támadás/kör: 3 
Kezdeményező érték: 45 (SZ), 60 (H) 
Támadó érték: 70 (SZ), 90 (H) 
Védő Érték: 90 (SZ), 120 (H) 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 3K6 (harapás), K10 (karmok), 

4K6+2 (farok) 
Életerő pontok: 50 
Fájdalomtűrés pontok: 90 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 6 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 
Max. Tp: 450 

A Bartul a Taba 
el-Ibarában honos bestia, 
az ott élő népek 
szerencséjére nem túl 
elterjedt. Élőhelyének a 
mélysivatag határát lehet 
nevezni. Mind vadá-
szatból, mind döge-
vésből képes fenntartani 
magát, bár utóbbira, 
csak hosszas éhezés után 
hajlandó. Viselkedése 
kifejezetten agresszív-
nak mondható, 

míg ezzel ellentétben intelligenciája 
már-már az egyszerű ösztönlényekére 
hajaz. Bármit megtámad, ami a 
közelébe kerül, és nem saját fajának 
ellentétes nemű egyede. A majd 
háromlábnyi lény a homokba ássa be 
magát, és úgy várja áldozatát. Akár 
heteket is képes már-már tetszhalott 
állapotban tölteni, mire valami arra jár, 
ahol éppen várakozik. A homok 
rezgésein keresztül észleli a zsákmány 
közeledtét. Olyankor kirobban a 
homok alól és igyekszik megragadni a 
préda fejét. Ha ez sikerrel jár az a 
legtöbb esetben halálos. Az elkapott 
prédát megpróbálja a homok alá 
vonszolni, de ha elsőre nem sikerül a 
támadás, nem riad vissza a további 
harctól sem. Pikkelyes bőre, szabályos 
páncéllá fejlődött, melyben nagyon 
nehéz kárt tenni, SFÉ-je 7.  
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Harcban elsősorban hatalmas karmait és 
agyarait használja, ám ha úgy érzi megszorult, beveti 
farka megcsontosodott végét is. Ennek a majd húsz 
fontos csonttömbnek a csapásai képesek még a 
legjobb páncélok bezúzására is. Rendkívüli 
kitartással képes üldözni prédáját, a vadászat mindig 
halálig tart, vagy a préda, vagy a dűne aligátor 
haláláig. Ha áldozata netán menekülőre fogná, a 
bartul beleveti magát a homokba. Annak felső 
rétegeiben „úszva” halad, akár egy aligátor a vízben. 
Képes még egy menekülő tevével is tartani a tempót. 
Így követve a zsákmányt, hogy amint beérte újból 
rávethesse magát. A bartul a Fayumik életében 
igencsak különleges szerepet tölt be.  Rettegve 
tisztelik a sivatag eme ragadozóját. Hozzá kötődik 
egyik legkülönösebb és veszélyesebb szokásuk is. 
Ugyanis, ha a törzsben egy fontos személy, valami 
mód olyasmit tesz vagy mond, mellyel a törzsre 
vonhatja az égiek haragját, engesztelésül le kell 
vadásznia egy bartult. Ehhez nem kap mást csak egy 

lándzsát és egy tőrt. Ha sikerrel jár és az állat 
koponyájával tér vissza minden bűne 
megbocsáttatik. Ha elbukik, nos akkor elnyerte 
méltó büntetését. 
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