
 

 

 
 

Sheral medve 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

(mamhussz) 
Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: N 
Sebesség: 75 (SZ) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 60 
Támadó érték: 120 
Védő Érték: 160 
Célzó Érték: 25 
Sebzés: 3K6, vagy tárgy 
Életerő pontok: 40 
Fájdalomtűrés pontok: 90 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 5 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: káosz 
Max. Tp: 750 

A név csalóka. Ezen 
megnevezését egy a Sheral-
hegységen átutazó dzsad 
kereskedő aggatta a fajra, amiről 
mindenfelé mesélt, amerre járt. 
Abu al Mehebi, nem is tévedhetett 
volna nagyobbat mikor a messziről 
látott hatalmas termetű állatot 
önkényesen elnevezte, és hírét 
vitte a nagyvilágba. A Sheral-
hegységben élő népek, akik 
rendszeresen kísérnek át 
karavánokat a hegyi ösvényeken 
Mamhussznak nevezik a lényt, ez a 
név közösre lefordítva, nagyjából  

lavina zúdítót jelent. Vele szokták 
riogatni a rossz gyerekeket – ha nem 
viselkedsz, elvisz a Mamhussz! Nagy 
szerencsétlenségnek tartják a 
megpillantását. Igencsak alattomos 
jószágról van szó, aki nem riad vissza 
a karavánok megtámadásától sem. 
Akik esetlegesen nappal 
megpillantják, tudják éjszakánként 
nem alhatnak, míg le nem érnek a 
hegyről. Hatalmas hótömböket 
dobálva a táborra, éjjel szokta azt 
megrohanni. Nem csak hóval, termetes 
jégcsapokkal és kövekkel is 
előszeretettel hadakozik. Egy-egy 
ilyen támadás alkalmával főleg a 
teherhordó állatok érdeklik. Azokat 
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szokta elragadni, méretéből adódóan akár két lovat 
is képes magával cipelni, amiket később jóízűen 
elfogyaszt. Igazi baj akkor van, ha a karaván nem 
visz magával állatokat, és összefutnak a 
Mamhusszal. Ez az óriási termetű, leginkább fehér 
bundájú – 6-os SFÉ – gorillára hajazó lény ugyanis 
nem veti meg az ember húst sem. Különösen ínséges 
időkben, még a magasabban fekvő településeket 
vagy pihenő állomásokat is hajlandó megtámadni. 
Puszta szórakozásból lavinákat szokott indítani a 
hegyoldalakon, és ha netán elsodorna valakit a 
lavina, gyorsan siet az áldozat után „megmenteni”. 
A helyiek, mikor sok a lavina, tudják, hogy párzási 
időszak van. Az a hím nyeri el a nőstényt, aki 
nagyobb lavinát tud indítani. A faj egyik 
érdekessége, hogy kifejezetten rajong a meleg vizű 
termálforrásokért. Egyik másik példány akár órákat 
is el tud bennük ücsörögni. Fészkeiket is főleg olyan 
barlangokban, vagy azok közelében alakítják ki, 
amikben található ilyen forrás. Ezek a barlangok 
könnyen felismerhetőek, hiszen a takarítás nem 
erénye az állatnak. Az elfogyasztott prédák csontjait, 
vagy félig megevett tetemeit szimplán csak ki 
szokták hajítani a barlang elé a hóba. Bőre és 

bundája rendkívül vastag és nagyon jól tűri a 
fagyokat. Ennek köszönhetően, képes a 
legnagyobb hóviharokban is a hegyen 
barangolni préda után kutatva. Hatalmas 
étvágyának hála, nagyon sokat van úton. Amit 
viszont mindig elkerülnek, azok a madarak. Ki 
tudja miért, de rühellik a madarak hangját, és 
igyekeznek kerülni is őket. Erről viszont csak 
kevesen tudnak a karavánkisérők közül, és nem 
is nagyon adják tovább. Ők viszont mindig 
visznek magukkal pár madarat ketrecekben. 
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