
 

 

 
 

Feenhar 
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Minden magas hegységben 
megtalálhatóak a feenharok kicsiny 
kolóniái Ezek a madáremberek az 
ősidőktől fogva urai a 
megközelíthetetlen bérceknek, már 
akkor itt éltek, amikor a kyrek 
megérkeztek.  

A feenhar társadalom az erősebb 
uralmára épül: az egy hegységben élő 
telepeket egyetlen korlátlan hatalmú 
hadúr fogja össze. A feenhar 
emberméretű, madárformájú lény, feje 
leginkább egy jól fejlett sólyoméra 
hasonlít, testét sárgásbarna tollak 
borítják, szeme égkék, csőre vérvörös. 
Szárnyuk nincs, mégis kiválóan 
repülnek - ezt veleszületett mágikus 
képességük teszi lehetővé.  

A feenhar általában nem támad 
emberre, ha azonban megsérti őt valaki, 
vagy úgy érzi, hogy érdekeit semmibe 
veszik, félelmetes ellenféllé válik. Ha 
magánál jobbra akad, általában megadja 
magát, vagy elmenekül, de ha 
lehetősége nyílik rá, orvul is támad - 
úgy tartja, hogy az adott szó csak a 
fajtáján belül kötelezi becsületességre.  

A feenharok kiváló kézművesek, 
jó szobrászok, és festményeik is nagy 
hírnévnek örvendenek. A fentiekből 
láthatjuk, hogy a feenharok 
gondolkodásmódja eléggé nyakatekert: 
Jellemükben szinte meghatározhatatlan, 
melyek a domináns vonások. 
Játéktechnikailag bármely jellem 
megengedett számukra, de ez a faj 
mindenképpen jó szerepjátékra ad  

lehetőséget, mindenképpen gyakorlott 
szerepjátékosnak ajánlható!  

Ezek a lények igen ritkán 
indulnak kalandozni (az erős kötődés 
miatt), de ha fellobban valamelyikben 
a vágy, a társai hagyják távozni, sőt 
néha segítik is. A feenharok mentális 
úton kommunikálnak egymással, és 
esetenként az emberekkel, illetve más 
fajokkal. Ennek feltétele nem 
fajtájabelinél Mesterfokú Pszi 
használat.  

Pszi-használat 

A feenharok nem képesek a pszi-
t elsajátítani, viszont erőteljes mágikus 
testfelépítésüknek köszönhetően 
természetes Asztrális, és Mentális 
Mágiaellenállással rendelkeznek (az 
amundokhoz hasonlóan).  

Képességek 

A Feenhar képességei az 
alábbiak szerint változnak a kaszt 
szerint kidobotthoz képest: 
 

Erő -2 
Állóképesség +2 
Gyorsaság +1 
Ügyesség +1 
Egészség +1 
Szépség -1 
Akaraterő +1 
Asztrál -3 
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Különleges képességek 

Egyes képességeik a hegyekben élő társaikétól 
(gyakorlás híján) elmaradnak. 

 
• Életkoruk kb. 120-150 év, 
• Telepátia: akit lát azzal bármikor, 

bármilyen hosszan képes telepatikus 
kapcsolatot kiépíteni. A képesség úgy 
fejti ki a hatását, mint a Pszi Telepátia 
Diszciplina, 

• Ultralátás 15 m-ig, 
• Asztrál, és Mentál mágiaellenállásuk 

alapban 6, +4/szint, +TME, 
• Képesek repülni, 
• Óránként magukhoz hívhatnak 2k10 

madarat*, és naponta egyszer 
különlegesen nagy madarat* (pl.: 
medvehéja, rukh, stb.), 

• Havonta egyszer magához hívhat egy 
levegőelementált a kisebbik fajtából,* 

• Kaszttól függetlenül a következő 
képzettségeket kapja meg: 
Halászat/Vadászat Af, Festés Af, 
Szobrászat Af, Építészet Af 

 
* A megjelenő segítség egy órán keresztül 

teljesíti parancsaikat - melyeket mentális úton adnak 
ki - függetlenül a parancsok mibenlététől. 

Engedélyezett kasztok: 
 

Harcos I 
Gladiátor N 
Fejvadász I 
Lovag N 
Amazon N 
Barbár N 
Bajvívó N 
Tolvaj I 
Bárd I* 
Pap N 
Paplovag N 
Szerzetes N 
Sámán N 
Harcművész N 
Kardművész N 
Boszorkány N 
Boszorkánymester N 
Tűzvarázsló N 
Varázsló N 
Légvarázsló I 

 
* A KM különleges engedélyével 

Fegyverzet 

Fuvallat 

Ez egy igen könnyű fegyver, leginkább 
egy túl hosszú tőrre, vagy egy igen rövid kardra 
emlékeztet. Elkészítése mesteri, és erősen 
mágikus.  

Tám/kör:2; KÉ:17; TÉ:20; VÉ:21; 
Sebzés:1k6+2; 

A fegyver értékeiben már szerepel a 
kiváló kovácsmunka, kiváló acél, kézre 
alakítás, védekezésre alakítás. 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: Atlantisz 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

A kép a Bestiáriumból való. 
 

A cikk a jégvarázsló leírásával egyben 
jelent meg, ez kivágásra került, a kasztok között 
található.

 


