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Ynev területén az egyik 
legkevésbé kedvelt faj. A legjobb 
tolvajok ők. Termetüknél fogva igen 
könnyen képesek akár a legnagyobb 
tömegben is elszelelni. Az ős fajokhoz 
tartoznak, de amikor az emberek 
megjelentek, ők visszaszorultak északi 
őshazájukba, Volur földre. Itt tengetik 
életüket az emberektől elzártan. Ám 
némelyik „bátrabb” elindul és 
kalandozónak áll (a bátrabb azért áll 
idézőjelben, mert ők nem éreznek 
félelmet). Ezek a kis emberek általában 
120 – 140 cm átlagmagasságúak. Teljes 
mértékben emberszerűek, semmi 
másban nem különböznek, csak 
méreteikben. Fekete hajukat hosszúra 
növesztik és lófarokba fogva, hátul 
hordják. Rengeteget utaznak, ezért 
nagyon sok helyet ismernek és 
temérdek, saját kézzel rajzolt térképpel 
rendelkeznek. A mesék szerint egy 
surranó házában három hétnél tovább 
nem marad meg ugyan az a rend, mert 
ha meglátogatja egy másik surranó, az 
„véletlenül” biztosan magával visz 
valami kis emléket. Számukra a lopás 
lételemük. Nem betegségből, vagy 
hobbiból lopnak, egyszerűen csak 
elteszik azt, ami tetszik nekik. Van, 
hogy olyan dolgokat tesznek el ami 
értéktelen, fölösleges, de számukra ilyen 
nincs, mert nekik még egy gomb, vagy 
egy kavics is felbecsülhetetlen érték. Ha 
valaki elkap(na) egy surranót, és 
kipakolná sokzsebes ruházatát, és 
táskáját elképzelhetetlenül sok kacatot 

találna. És persze ha véletlenül 
elkapják valamelyiküket, az addig 
beszél, míg fogvatartója megelégeli, és 
elengedi. A surranók egész életükben 
arcukon hordozzák gyerekségüket. 

 
 

Különleges képességek: 

• Mivel rengeteg helyen jár, ezért 
nagyon sok nagyváros Mf 
helyismeretével rendelkezik. 

• Ahhoz hogy mesterfokon 
megismerjen egy várost, neki 
csupán két napra van szüksége. 

• Életmódja miatt képzetség pontok 
nélkül tudja használni a szájról 
olvasás és mellébeszélés 
képzettséget.  

• Mivel sokfelé megfordul, és sok 
térképet rajzol –de mindezt csak 
széndarabokkal- Af térképészettel 
is rendelkezik.  

• Abroncsbotja megpörgetésével 
képes felborzolni az emberek 
idegeit. A bot olyan hangot képes 
kiadni, mint egy kísértetsikoly. 
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• Ettől az embereket, és állatokat félelem 
tölti el. 

• Rengeteg mesét mond és hall, ezért Mf 
legendaismerettel rendelkezik.  

• Hallása Yneven a legjobb, 
háromszorosa az emberének. 

• Menekülnie igen sokszor kell, ezért Mf 
futással rendelkezik annyi ideig, 
ahányadik tapasztalati szinten áll. 

• Csapdafelfedezésre, titkosajtó 
keresésre +10%-ot, zárnyitásra +15%-
ot kap alapból. 

 A surranó fegyvertára: 

Általában a kisebb fegyvereket kedveli:  
• Tőr  
• Tőrkard Nyílpuska  
• Rövid kard  

 
Különleges fegyvere az Abroncsbot  

Az egyik vége villás és a két villa között egy 
bőrdarab van kifeszítve. A másik vége pedig hegyes 
és fémmel van bevonva.  

Ké: 10  
Té: 6 
Cé: - 
Vé: 7 
Sebzés: K6 
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A cikk a kalandmagus.uw.hu oldalon is 

megjelent. 
 

  
 

 
 

 


