
Sárkánynevelde 
kézikönyv 

 
A sárkányok – teljes kifejlődésükig – négy fázison mennek keresztül. Ezek elég látványosak, és a tojás méretének növekedésével, 
repedezésével járnak. Ez azonban még nem elegendő ahhoz, hogy kikeljenek, a kis lakónak szüksége van arra is, hogy a 
genotípusai megfelelően fejlődjenek. 
 
Egy sárkánynak három genotípusa van. Egy elsődleges genotípus, amely könnyedén kikövetkeztethető a tojás színéből.  
 

Piros Tűz 

Kék Víz 

Barna Föld 

Sárga Levegő 

Zöld Élet 

Fekete Halál 

Fehér Mentál 

Rózsaszín Asztrál 

Szivárvány Semleges 

 

 
 
Minden elsődleges genotípushoz tartozik egy meghatározott másodlagos is. Ezzel kapcsolatban leginkább a könyvtárban 
találhatsz segítséget. 
 

Tűz Halál 

Víz Élet 

Föld Tűz 

Levegő Víz 

Élet Asztrál 

Halál Föld 

Mentál Levegő 

Asztrál Semleges 

Szivárvány Mentál 

 
Természetesen, ha az egyik genotípus értéke megelőzi az elsődlegesét, abban az esetben látványos változás következik be. 
Egyrészt rögtön szembesülhetsz azzal, hogy a tojás színe átvált az új elsődlegesnek megfelelőre, másrészt a vizsgálatoknál már 
kaphatsz új genotípusokról képeket. Ezek a képek a következők lehetnek (korábban is elérhetőek): 
 

 
 
Persze nem árt, ha az örökbefogadást, és összeismerkedést követően elgondolkodsz azon, hogy mit is szeretnél. A sárkányod 
fejlődése ugyanis nagyban függ attól, miképpen is bánsz vele. Például számíts rá, hogy ha nap mint nap kiviszed őt a parkba és 
beásod a homokba, akkor biztosan nem lesz levegő, vagy akár víz típusú. Minden azon múlik, hogy bánsz vele. Leginkább jól. :) 

 
Ilyenkor már felmerülhet a kérdés benned. „Hogyan tudom növelni a genotípusok értékét?” 
A válasz roppant egyszerű: Gondozásokkal. 
A gondozások többsége egy-egy genotípushoz köthető. Ha rendszeresen törődsz is a sárkányoddal, egy idő után birtokodban 
lehet a gondozások teljes tárháza. Szám szerint huszonnyolc. Kis gondolkodás és fejszámolást követően kikövetkeztethető: 
28/9=3, marad az egy. :) 
 



Genotípusok - Gondozások: 
- A tűz típusú sárkányok szeretik a meleget. Szóval nem árt, ha elkerülöd az ablak rendszeres nyitogatását, meleg 

takaróba bújtatod, és azt sem bánja, ha megosztod vele a sütés-főzés örömeit. 
- A víz típusú sárkányok nedves közegben érzik jól magukat. Hideg víz, meleg víz – nekik mindegy. Bára forrásban lévővel 

vigyázni kell, nehogy megfőjön bent szegényke. 
- A föld típusú sárkányok igényei sem kielégíthetetlenek. Ásd el őket – azért ne túl mélyre -, tedd sziklásabb környezetbe. 

A lényeg, hogy mindenképpen föld vegye körül. 
- Vannak olyan sárkányok, akik a legijesztőbb viharokban is jól érzik magukat, cseppet sem félnek ugyanis a villámlástól. 

Ők a levegő típust képviselik. 
- Ha azt veszed észre, hogy a tojás lakója rendszeres mocorgással reagál bármilyen állat közeledésére, esetleg élvezi, ha 

növények között tartod, biztos lehetsz benne, hogy egy élet típusú sárkánnyal lettél gazdagabb. 
- Előfordulhat azonban, hogy kis kedvenced ennek pont az ellentéte. Szereti a sötét, zárt helyeket? Rezzenéstelenül 

„nézi” végig, ahogy felszeleteled a húst az ebédhez? Ebben az esetben valószínűleg egy halál típusú sárkánnyal van dolgod. 
- Szíved szerint egész nap mást se csinálnál, csak bámulnád őt, és bíztatnád, hogy keljen ki? Esetleg szívesen megnéznéd, 

hogy mi is zajlik odabent, a tojáshéj alatt? Ráadásul úgy néz ki, hogy erre ő pozitívan reagál? Nem lehet más, csakis egy mentál 
típusú sárkány. 

- Minden sárkány érzékeny. De vannak olyanok, akik különösen igénylik a fokozott törődést. Mocorgással hálálnak meg 
egy-egy ölelést, szeretnek szórakozni, és akkor is lelkesen hallgatják a nekik írt dalt, ha neked abszolút nincs érzéked az 
énekléshez. Ők az asztrál sárkányok. 

- Az utolsó típusba tartoznak a semleges elemhez tartozó sárkányok.  
 
Mindemellett lehetőséged van bájitalokat főzni. Ehhez három egyszerű, és három egyedi komponens áll rendelkezésedre. 

 
 

 Comtesshajfű 

 Dolmányosgróftoll 

 Dragoníniumpüré 

 Kék Comtesshajfű 

 Piros Dolmányosgróftoll 

 Sárga Dragoníniumpüré 
 
 

A bájitalok pedig a következők lehetnek: 

 
 

A mélyben élő mágus tudománya: 
(Dolmányosgróftoll+ Dolmányosgróftoll+ Dolmányosgróftoll) 

A mélyben élő mágusok rengeteg tudást halmoztak fel. 

A tudálékos apród meséje: 
(Comtesshajfű+Comtesshajfű+Comtesshajfű) 

Ne untasd a sárkányod tudálékos mesékkel. Nem örül neki. 

Dörzspikkelyesek álma: 
(Dragoníniumpüré+ Dragoníniumpüré+ Dragoníniumpüré) 

A Dörzspikkelyesek álma bájitallal teljesíted titkos vágyát. 

Gömbölyödő aprólék nyugalma: 
(Dolmányosgróftoll+ Dolmányosgróftoll+Comtesshajfű) 

Ne lepődj meg, hogyha az egyik bájitalt a sárkányodra öntve az 
apróra összehúzódik - mintha összegömbölyödne. 

A falu sarlatánjának reggelije: 
(Dolmányosgróftoll+ Dolmányosgróftoll+Dragoníniumpüré) 

A falu sarlatánjának reggelije bájitallal teljesíted kis barátod 
egyik kérését. 

Hosszútarajosok siráma: 
(Comtesshajfű+Comtesshajfű+ Dolmányosgróftoll) 

A sirámok meghallgatása nem feltétlen kedvrontó. Főleg, ha 
érdekes sárkányfajoktól származik. 

 

Az átszúrt lovag nedűje: 
(Comtesshajfű+Comtesshajfű+Dragoníniumpüré) 

Van egy bájital, Az átszúrt lovag nedűje Megteszi, ha 
sárkányod épp tüsszentene. 

A legelső kisszarvú szava: 
(Dragoníniumpüré+ Dragoníniumpüré+Comtesshajfű) 

Szóljon a legelső, az ő szava dönt, s tojásod mérete falakat 
dönt. 

A szakácsnő sárkányraguja: 
(Dragoníniumpüré+Dragoníniumpüré+Dolmányosgróftoll) 

A sárkányragut nem sárkányból, hanem sárkányoknak főzik, 
éppen ezért mindig telít egy sárkánnyi energiával. 

A hét és nyolcfejű lehelete: 
(Comtesshajfű+Dolmányosgróftoll+Dragoníniumpüré) 

A hét és nyolcfejű lehelete bájitallal teljesíted leghőbb vágyát. 
 

Szoknyás hercegfi vágyálma: 
(Nincs rá pontos recept) 

Akad egy olyan ritka bájital, ami a királylánynak kardot és 
páncélt, a királyfinak szoknyát és hímeznivalót ad. 

 
 



Néhány tipp a sárkányneveléshez: 
- Amikor elkezded a genotípusok fejlesztését, érdemes néhány pontot elkölteni arra, hogy kiderítsd, melyik milyen értékkel 

rendelkezik. Én az Excel-t ajánlom jegyzetelésre, könnyedén nyomon követhető minden, ha folyamatosan frissíted az 
információkat. 

- Érdemes odafigyelni a tojáslakó érzelmeire. Ha rossz a kedve, akkor bizony előfordul, hogy semmibe veszi az igyekezeted. 
Ezt törődéssel kezelheted. Lehetőleg minél többel. 

- Mind a három genotípusnak el kell érnie egy bizonyos küszöböt. Az elsődleges jóval magasabb értéket takar, mint a 
másodlagos, a harmadlagos viszont csak kicsivel marad el ettől. 

- Ha gyorsabban szeretnél haladni, tényleg érdemes komponenseket vásárolni, azokból pedig bájitalt főzni. Értelmezd a 
leírásokat, sokat segíthetnek abban, hogy melyik bájital mire való. 

- Ha azt tapasztalod, hogy a sárkányod gondozása közben néhány lehetőség eltűnik, állj meg egy pillanatra és gondolj csak 
bele – vajon miért lehet ez? Fontos oka van. 

 
Ha mindent jól csinálsz, bizony eredménye is lesz: 

 
 


