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Hobmanó
Előfordulás: nagyon ritka
Megjelenők száma: 1
Termet: K
Sebesség: 10 (SZ)
Támadás/kör: 1
Kezdeményező érték: 50
Támadó érték: 25
Védő Érték: 75
Célzó Érték: 60
Sebzés: lásd a leírást
Életerő pontok: 20
Fájdalomtűrés pontok: 40
Asztrál ME: immunis
Mentál ME: immunis
Méregellenállás: immunis
Pszi: 91
Intelligencia: kimagasló
Max. Mp.: 150
Jellem: káosz
Max. Tp: 15000
A
Hobmanók
külső
síkok
teremtményei, s mint ilyenek rendkívüli
hatalommal rendelkeznek. Magukat egy
Otlok nevű isten követeinek vallják,
akiről – lássuk be – senki még csak nem
is hallott Yneven. Ez azonban nem
akadályozza meg a Hobmanókat abban,
hogy istenük elveit, a vad tréfákat és
bajkeverést hirdessék, és megbüntessék
mindazokat,
akik
túlságosan
is
komolyan veszik magukat.
Sajnálatos módon ez utóbbi
kategóriába a Hobmanók elképzelései
szerint szinte bárki beletartozhat, útjukat
így szamárfület növesztett királyok, és
lovukba szerelmes bölcsek szegélyezik.

Bár ölni közvetlenül nem ölnek,
gyakran
állítják
áldozataikat
életveszélyes próbák elé, melyek
szokatlan gondolkodásmódot, vagy
egész életen át betartott szabályok
megszegését követelik. Ha valaki
ellenük fordul, és nem hajlandó a
szabályaik szerint játszani, azt elsőre
csak figyelmeztetik, más szóval vagy
rendkívül
kellemetlen
helyzetbe
hozzák, vagy még nehezebb próbák
elé állítják – rebesgetik, hogy Eronnel
de Eldamar, az aranykör lovagrend
egyik nagymestere is így kerülhetett
egyszer mezítelenül az Erigowi
királyné álószobájába. Aki azonban
olyan
ostoba,
hogy ismételten
szembeszáll velük, az semmi jóra nem
számíthat. Bár az arasznyi manók
elsőre nem tűnnek komoly ellenfélnek,
a külső síkok anyagából felépülő
testük meglepően szívós, így csak
mágikus fegyverek sebzik őket. Ha
harcra
kényszerülnek,
fegyverek
helyett mágikus tudományukat hívják
segítségül, ami rendkívül szerteágazó:
a varázslói Mozaikmágia mellett a
bárdok illúzióihoz (a dalmágia
kivételével) és a Boszorkánymágiához
is
konyítanak
(kivéve
a
szexuálmágiát). Összesen 150 Mp-ból
varázsolnak, amiből körönként 10-et
kapnak vissza, még akkor is, ha nem
folyamodnak Kyr Pszi tudásukhoz.
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Bár közvetlenül legyőzni őket rendkívül
nehéz, ha valaki kiállja a próbáikat, azt jó időre
békén hagyják – különösen, ha úgy látszik, az illető
tanult a leckéjükből, és a jövőben kevesebb
jelentőséget tulajdonít saját tekintélyének.
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