
 

 

 
 

El Buradzsal 
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(homokféreg) 
Előfordulás: ritka  
Megjelenők száma: 1 
Termet: Ó 
Sebesség: 150 (H) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 40 
Támadó érték: 120 
Védő Érték: 140 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 4K6 
Életerő pontok: 55 
Fájdalomtűrés pontok: 100 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 8 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 
Max. Tp: 850 

Az El Buradzsal 
egyike azon kevés fajnak, 
ami hatalmas méretei 
ellenére is tökéletesen 
alkalmazkodott a sivatagi 
életmódhoz. Azon belül is a 
mély sivatagban vertek 
tanyát, és onnan járnak 
vadászni. Nem csoda az 
alkalmazkodásuk, hiszen 
azok közé a fajok közé 
tartoznak, amelyek az óidők 
óta jelen vannak Yneven, 
noha nem őshonos lényekről 
van szó. 

Eredeti hazájuk az amund-dzsenn 
anyaföld. A háborúzó felek által 
nyitott kapukon átömlő 
homokdűnékkel olyasmi is átjött, 
amire nem is gondoltak. A fajháborúk 
kora óta fokozatosan teret nyerő 
sivatagban tökéletes otthonra találtak. 
A dzsadok legendáiban már a kezdetek 
óta fel-felbukkantak, mint azok a 
szörnyek, akik a száraz vihart 
követően csapnak le azokra a 
karavánokra, amelyek elsőként 
merészkednek ki a sivatagba. Ezek a 
bestiák homokszín pikkelyes bőrükkel 
– ami 10-es SFÉ-t is biztosít számukra 
– és lapos testükkel könnyedén 
beleolvadnak a dűnék végtelenjébe. A 
sivatag homokjában egy vágtató ló 
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sebességével képesek előre haladni, onnan 
cserkészve be a prédát. A homok alól előtörve 
ragadják meg, és rántják magukkal a mélybe. Egy 
kifejlett példány egy felnőtt tevét is képes 
könnyedén magával rántani, minden gond nélkül. A 
majd' húszlábnyi testük minden ellenállás nélkül 
képes a homokban siklani. Emberkarnyi fogaik több 
sorban helyezkednek el a szájukban, kintről befelé 
dőlve. Ha egyszer megragadnak valamit annak kevés 
az esélye a szabadulásra. Fogaikat szünet nélkül 
mozgatják, és a folyamatos mozgásának hála befelé 
terelik azt, amit elkaptak – az körönként K6 Sp-t 
szenved el. Az áldozatok, mire a torokhoz érnek, 
általában sok tucat sebből vérezve haldoklanak. 
Előszeretettel vadásznak a tevékre, és más hasonló 
termetű lényekre. Az emberek nem nagyon érdeklik 
őket, csak ha nagyobb számban vannak jelen a 
dűnék között. Vagy ha esetleg a kiszemelt tevén 
tartózkodnak, ekkor ugyanis az állat részének 
tekintik. Érdekesség velük kapcsolatban, hogy bőrük 
rendkívüli keménységet mutat, ám ha víz éri úgy 
kezd pezsegni mintha csak savval locsolták volna le. 
Kevesen vannak vele tisztában, de vérük rendkívül 
értékes a hozzáértők számára. A megfelelő eljárást 
alkalmazva kikristályosítható, így alapanyagául 
szolgál egy, az öregedés ütemét harmadoló főzetnek. 
Ha valamely okból komolyabb sérülést szenvednek 

el testük hátsó harmadán, képesek az ott 
található szelvényeket leválasztani magukról. 
Igaz így megrövidül a testhosszuk, de ez nem 
okoz komoly gondot nekik. A csonk szinte 
azonnal elzáródik, a hiányzó szelvényeket 
pedig képes újra növeszteni. Ha hinni lehet a 
pletykáknak, Al Abadana-i emír tróntermének 
falai ennek a bestiának a bőrével vannak 
díszítve persze gazdag arany és drágakő 
berakás kíséretében. 
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