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Harii 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: K10 
Termet: E 
Sebesség: 80 (SZ) 
Támadás/kör: lásd a leírást 
Kezdeményező érték: 30 
Támadó érték: 40 
Védő Érték: 90 
Célzó Érték: 25 
Sebzés: lásd a leírást 
Életerő pontok: 15 
Fájdalomtűrés pontok: 40 
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: - 
Intelligencia: emberi 
Max. Mp.: - 
Jellem: halál 
Max. Tp: 200 

A Hariik humanoid lények, akiket 
ránézésre nem lehet megkülönböztetni 
az emberektől – legalábbis addig, amíg 
különleges képességeikhez nem 
folyamodnak. Egyes bölcsek az 
alakváltókhoz sorolják őket, de ha 
igazuk van, akkor a Hariik fejlődésük 
egy olyan pontján állnak, ahol 
képességeik többségét már elvesztették 
(vagy épp fordítva, még nem váltak az 
alakváltás igazi mestereivé). 

A Hariik ugyanis csak testük 
érzéketlen, élettelen része felett tudnak 
uralkodni, ami magában foglalja 
hajukat, körmeiket és fogukat. Ennek 
keménységét, formáját és méretét tudják  

változtatni, legalábbis bizonyos 
korlátok között: egyszerű karmoknál, 
agyaraknál bonyolultabb dolgot nem 
tudnak növeszteni, és hosszukat is 
legfeljebb csak tízszeresére növelhetik. 
(A tapasztalat azt mutatja, hogy 
csontjaikat nem szokták változtatni, 
bár kétségtelenül képesek lennének rá. 
Ennek oka feltehetően az, hogy testük 
többi része nem változna a csontokkal 
együtt, így komoly kárt tennének saját 
magukban.) 

Hogy a Hariik pontosan honnan 
származnak és miért vágyódnak az 
emberhúsra, arról szinte semmit sem 
tudunk, és a helyzetet nem könnyíti 
meg az sem, hogy a túlélők sokszor 
összekeverik őket a vámpírokkal és 
más alakváltó lényekkel. Ennek 
ellenére a Hariik nagyon is élő, 
lélegző, húsvér szörnyetegek, akik 
legszívesebben városokban, vagy 
kereskedő utak mellett fekvő tanyákon 
élnek, kisebb családjaik pedig feltűnés 
nélkül elvegyülnek a köznéppel. 

Ölni általában néhány havonta 
egyszer ölnek, de ha felbátorodnak, 
vagy a lelepleződés veszélye fenyegeti 
őket, akkor hetente több áldozatot is 
szedhetnek. A férfiak, ha úgy 
gondolják, fölényben vannak, akkor 
fegyvereket használnak (2 fegyver 
használatában alapfokon képzettek), és 
csak akkor vetik be pengeéles, 
arasznyi karmaikat, ha sarokba 
szorulnak, vagy meglepik őket. 

Ilyenkor körönként kétszer 
támadnak, mindét kezükkel 1k10 Sp 
sebet okozva, míg testszőrzetükből  
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szoros, sodronyingre emlékeztető páncélt fonnak 
maguk köré (ennek SFÉ-je 3). Veszedelmes 
taktikájuk, hogy szakállukat is bevetik a harcban, 
melyet polipszerű csápokba fonva igyekeznek 
megragadni ellenfelüket. A szakálluk TÉ-je és KÉ-je 
megegyezik pusztakezes Támadó és Kezdeményező 
értékükkel, védő értéke pedig nincs. Ha sikeresen 
megragadtak valakit, arra a Harc Helyhez Kötve 
levonásai vonatkoznak, és erőpróbát kell dobnia +3-
as módosítóval ahhoz, hogy kiszabaduljon. Túlütés 
esetén szakállukkal ellenfelük torkát sikerült 
megragadniuk, akire a fenti levonásokon túl a 
Lélegzet Visszatartása részben leírtak is 
vonatkoznak, így ha nem tud gyorsan kiszabadulni, 
akkor bizony életét is veszítheti. 

Az igazán veszedelmesek azonban a család női 
tagjai. Ők hosszú hajukat ostorok tucatjaiba tudják 
fonni, amivel 10 m sugarú körben támadhatnak. 
Egyetlen ellenfelüket egyszerre legfeljebb 3 
hajfonattal ütlegelhetik, melyek mind 1k3 Sp sebzést 
okozhatnak, és még további két hajfonatot 
használhatnak arra, hogy megpróbálják lefogni az 
illetőt (Harc Helyhez Kötve). A férfiakhoz 
hasonlóan, ha sikerül megragadniuk valakit, annak 
+3-al erőpróbát kell dobnia a szabaduláshoz, 
továbbá az áldozat túlütés esetén a fojtó csápoktól 
nem kap levegőt, egészen addig, amíg ki nem 
szabadul. 

A nők karmaikkal körönként kétszer, 
1k10 Sp sebet okozva támadhatnak, de ezt csak 
a legvégső esetben teszik: sokkal jobban 
szeretik messziről megfojtani ellenfelüket, 
anélkül, hogy az egyáltalán elérné őket 
kardjával. Érdemes még megjegyezni, hogy a 
nők rengeteg csápba tudják fonni a hajukat, de 
mivel ezek mozgatásához helyre van 
szükségük, egyetlen emberhez legfeljebb csak 5 
hajfonattal férnek hozzá. Ennek ellenére, ha 
egyszerre több harcos támad rájuk, akkor ez 
ellenfelenként 5-5 hajfonatot jelent, így 
támadóik sohasem kerülnek túlerőbe. 
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