
 

 

 
 

Felice titkos szektája 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Kevesen vannak, akik hallottak 
már az anurok titkos népéről, még 
kevesebben mondhatják el magukról, 
hogy ismerik is őket. Ynev egyik 
legmisztikusabb szektája tőlük 
származik, de a szekta ismerői sem 
tudhatnak meg sokat az amurokról. 

Nehéz eldönteni Felice Titkos 
Szektájáról, hogy pontosan milyen 
társaságnak tartsuk őket. Bár szekta, 
vallási felekezetnek mégsem 
nevezhetjük. Eredetileg az anur 
vallásból származik, és még ma is 
fellelhetők szertartásaikban az amur 
eredetű motívumok, ám ezek mára már 
jelentésüket vesztették. Mondhatná 
valaki, hogy boszorkányok, azonban ez 
sem fedi az igazságot, hiszen 
varázshatalmuk - ha a felületes szemlélő 
szármára mutat is hasonlóságot - 
merőben más jellegű. Nem sorolhatjuk 
őket a hagyományos tolvajklánok közé 
sem, hiszen nem elsődleges céljuk a 
minél nagyobb vagyon és befolyás 
gyűjtése. 

Felice Szektája egyedülálló a 
maga nemében, nem működik hasonló 
szervezet sehol a kontinensen. 

Mielőtt még a Szektáról szólnék, 
szeretnék kitérni magára Felice-re, 
hiszen csak akkor alkothatunk teljes 
képet követőiről, ha magát az úrnőt 
ismerjük. 

Az anur vallásban - és a Szekta 
számára is - Felice az Éji Vadászok 
Úrnője, a macskafélék patrónusa. 

Szent állata minden éjjeli ragadozó 
nagymacska. Hívei a beavatási 
szertartás után különös képességnek 
kerülnek birtokába: időnként képesek 
egy adott nagymacska alakját felölteni. 
Felice a Necrografia szoros 
értelmezése szerint démonhercegnő, 
azaz Abdul al Sahred szerint a X. 
osztályba sorolandó, hívei azonban 
minden esetben mint istennőről 
beszélnek úrnőjükről. Mi hát az 
igazság? Felice valóban fődémon. 
azonban közülük is kiemelkedik 
azáltal, hogy az Elsődleges Anyagi 
Síkon hívei vannak, akik istenükként 
tisztelik. Innen kapja az erőt, ami a 
közönséges démonok fölé helyezi. 
Egyes vallástörténészek szerint az 
Anur kisistennő, Bast féldémoni 
gyermeke, más források viszont azt 
állítják, hogy testvére. Bármilyen 
kapcsolatban is legyen vele, annyi 
bizonyos, hogy legalább egyik szülője 
démon volt. 

Az Éji Vadászok Úrnője Felinia 
démoni síkján lakik. Ez a démoni sík 
valamelyest hasonlít a halandók által 
ismert Elsődleges Anyagi Sík sűrű 
vadonjaira, de sokkalta burjánzóbb. A 
haragoszöld levelű fák koronája 
magasan az égbe nyúlik. Mindenfelé 
indák, folyondárok, ember számára 
szinte áthatolhatatlan vadon, már-már 
elviselhetetlen páratartalmú levegő. Az 
itt élő fák, bokrok és cserjék 
különlegesek, Yneven sehol sem 
találni hozzájuk foghatót.  
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A démoni erdő közepén áll Felice környezethez illő 
palotája. A kastély nem kőből épült - ezer és ezer 
görcsös, összenőtt fatörzs alkotja. Nem lehet 
megállapítani, hogy merre húzódnak az eredeti 
törzsek, a hatalmas épület tökéletes egységet alkot. 
A palotán belül sehol sincs egyetlen egyenes vonal 
vagy felület. Az összes terem, szoba, és folyosó 
görbe, kanyargós. 

Felice általában közepesen szép fekete hajú, de 
sárga szemű, vágott pupillájú nőre hasonlít. 
Testfelépítése és arca egyaránt erősen emlékeztet a 
macskafélékre, mozgása is ennek megfelelően 
könnyed és hangtalan. Bár leggyakrabban ezt a 
formát ölti fel, pusztán akaratával is képes 
megváltoztatni külsejét. Ilyenkor bármilyen 
macskaféle alakját felveheti, akár teljes egészében, 
akár csak részben. Azaz megteheti, hogy csak a teste 
változik át, a feje emberszerű marad - vagy épp 
fordítva: a feje lesz hasonlatos a macskákéhoz és a 
teste marad változatlan. Jellemét tekintve Felice a 
káosz eltökélt híve. 

Palotájában a démonhercegnő számtalan 
rabszolgát tart, mivel a többi démon között csak 
kevés akad, akivel nem ellenséges a viszonya. 
Legádázabb ellenségei a Sytixek és Sherebek. E két 
köz-démon fajtából sokat tart rabságban, de nem 
azért, hogy dolgozzanak neki, vagy hogy szolgálják 
őt. A Sherebek a Vadászatra kellenek. A Vadászat 
alkalmával néhány Sherebet szabadon engednek a 
palota körüli vadonban, Felice és démonúrnői pedig 
kedvükre vadásznak rájuk. Hasonló sorsra jutnak a 
Sytixek is. 

Bár démonhercegnő, Felice sem szegheti meg 
az Ősi Egyezményt, azaz valódi mivoltában nem 
jelenhet meg az Elsődleges Anyagi Síkon. Mint 
démonhercegnő elvileg megidézhető a szükséges 
litánia segítségével, azonban a pontos formulát 
egyetlen halandó sem ismeri. Még maga al Shared is 
csak hiányos adatokat közöl Felice-ről. 

Figyelmezteti azonban az utókor kutatóit, hogy 
ha netán rábukkannának az Éji Vadászok Úrnője 
megidézésének titkára, tudásukat ne használják, 
hiszen Felice esetében nem csak egy 
démonhercegnő hatalmával kell szembeszállniuk, 
hanem egy kisebb istenével, nem is beszélve arról, 
hogy ez esetben az idéző maga törte meg az Ősi 
Egyezményt. 

 
 

A Szekta 
Felice evilági híveit igen nagy 

titokzatosság övezi. A démonúrnőnek nem 
emelnek nyíltan templomot, szolgái nem 
hirdetik mindenütt dicsőségét. Papnői és 
követői általában az éj leple alatt gyülekeznek, 
és végzik nemegyszer véres szertartásaikat. 
Vallásuk - ha ugyan vallásnak lehet nevezni ezt 
az elcsökevényesedett szertartásrendszert - 
ütközik a Pyarroni Paktumban leírtakkal, ami 
újabb ok a titoktartásra. 

Felice szektája, felépítését tekintve 
leginkább a boszorkányszervezetek és a titkos 
vallási gyülekezetek keverékére emlékeztet. 
Yneven szinte mindenütt jelen vannak, ám az 
egyes szervezetek csak nagyon laza 
kapcsolatban állnak egymással. Nincs abszolút 
vezető vagy uralkodó, a hatalom a gyülekezetek 
vezetői kezében van - és az egyes gyülekezetek 
egymással egyenrangúnak tekinthetők. Minden 
szektacsoportnak van egy főpapnője, aki a 
közösség ügyeiben a végső szót kimondja. Ő 
vezeti a szertartásokat is. A főpapnőt 
közvetlenül az egyenrangú papnők szolgálják, 
akik a szertartás elvégzésében segítik. A 
hierarchiában alattuk helyezkednek el a 
beavatottak, végül pedig a kívülállók. A 
kívülállók mindazok a nők. akik még nem estek 
át a beavatás szertartásán, de szeretnének a 
szekta tagjai lenni. Az egyes gyülekezetek 
nagyjából hetente tartanak összejöveteleket, 
kivétel nélkül mindig éjjel. 

Az összejöveteleken általában először a 
főpapnő mutat be engesztelő áldozatot 
Felicének. Ez leggyakrabban egy kisebb állat, 
amire egy nagymacska is vadászna. Komolyabb 
eseményeknél kutyát vagy farkast áldoznak. Ha 
pedig isteni segítségért fohászkodnak, az 
áldozat minden esetben ember (esetleg elf vagy 
törpe). Az áldozat bemutatása után következik 
azon kívülállók beavatása, akik érdemesnek 
találtattak rá. Erről és következményeiről még 
az alábbiakban szó esik. Különös, kegyetlen 
szabály, hogy ha egy kívülálló valami okból 
nem felel meg a szekta követelményeinek, 
annak el kell pusztulnia. Ha valaki egyszer is 
látta a szertarást, akkor az vagy beavatott lesz, 
vagy meghal. Más lehetőség nincs. Férfi csak 
elvétve akad Felice hívei között. Nem azért, 
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mintha számukra tilos enne a beavatás, 
hanem mert kevesen élik túl. 

A Szekta egyébként az éjjeli 
szertartásokon kívül is rettentően összetartó. 
A hívek és a papnők gyakran befolyásos 
emberek szeretői, ágyasai, netán feleségei. 
A beavatási szertartás után megtanulják, 
hogyan hálózzák be a megfelelő férfit és 
hogyan kényszerítsék rá az akaratukat úgy, 
hogy az ne is sejtse, minek hatására 
cselekszik. Felice hívei sokfelé közel olyan 
jelentős társadalmi erőt képviselnek, mint 
Ellana papnői. Természetesen az Éji 
Vadászok Úrnőjének követői mindig 
titokban, a háttérből cselekszenek. Ha 
valaki mégis megneszelne valamit, az az 
életével fizet. 

Felice papnői és követői 
Tekintettel arra, hogy Felice papnői 

igen különleges szervezetet képviselnek 
Yneven, Játékos Karakter nem választhatja 
ezt a vallást, azaz Felice papnői csak NJK-k 
lehetnek! 

Felice hívei a beavatási szertartás után 
különleges képességnek kerülnek birtokába. 
Minden hónapban egyszer, kék holdtölte 
idején felöltik valamely nagymacska 
alakját, és ezt az éjszakát vadászattal töltik. 
Minden lehetséges áldozatra lecsapnak, 
legyen az ember vagy állat. Nem éhségük 
csillapítására teszik ezt, hanem mert a 
beavatási szertartáson beléjük égetett 
ragadozó ösztönök hajtják őket. Az, hogy 
milyen nagymacska alakját veszi fel egy 
adott hívő, a szertartást végző főpapnőtől 
függ, de minden esetben olyan nagymacskát 
választ, ami a környéken nem feltűnő - 
havasok között hópárduc, mérsékelt 
éghajlaton hiúz, melegebb vidékeken 
párduc. Természetesen egyéb alak is 
lehetséges, mint például tigris, jaguár vagy 
akár oroszlán, ennek csak a KM fantáziája 
szab határt. 

A beavatott hívek és a papnők 
misztikus kapcsolatba kerülnek az 
állatokkal, különösen a nagymacskákkal. 
Az összes állat többé--kevésbé úgy fog 
reagálni rájuk, mintha valóban is 

macskafélék lennének - a növényevők félelemmel, a 
többi macskaféle egyfajta tisztelettel. Az élet más 
területén is mutatkoznak különös jelek. A nő 
arcvonásaiban is kiütközik a macska, szeme kissé 
elkerekedik, orra árnyalatnyival piszébbé válik, 
mozgása harmonikus és halk lesz. Még ha semmi 
oka sincs rá, akkor is halkan, szinte hangtalanul jár 
(lásd lopódzás%). Érzékei kiélesednek, látása 
emberfelettien éles lesz, még sötétben is. Hallása 
hasonlóképpen felülmúlja a közönséges emberekét. 
Persze ezek a jelek nem árulkodóak - csak olyan 
ember veheti észre. aki jól ismerte az illető nőt 
átalakulása előtt, vagy pontosan tisztában van azzal, 
milyen jegyeket kell keresni. 

Felice papnői igen különösek. nem igazán 
sorolhatók a hagyományos pap főkasztba. Bár 
varázslataik jó része papi varázslat, hatalmuk meg 
sem közelíti a valódi papokét. Ennek két oka van. 
Az egyik, hogy bár Felice szektája eredetileg az anur 
vallásból származik. az anur litániák és rituálék nagy 
része feledésbe merült, illetve értelmét vesztette. A 
másik, hogy Felice csak kisebb isten, ezért nem is 
lenne képes híveinek nagyhatalmú varázslatokat 
biztosítani. Mint kisebb isten, csak a Kis Arkánum 
tartozik a befolyása alá, és Felice-nek ebből is csak a 
Természet szférába van befolyása. Mivel Felice 
hatalma az Éjjeli Ragadozókra terjed ki, ezért a 
rituálék és litániák felépítése nála kissé különbözik a 
megszokottól. Hívei számára az alábbi varázslatok a 
Kis Arkánumban találhatók: Engedelmesség - -
állatok: Vadak szólítása: Vérgyűjtés. Egyetlen 
megkötés, hogy az első két varázslat csak 
macskafélékre van hatással. 

A papnők Képességeikben is eltérnek a 
hagyományos pap kaszttól. 

Karakteralkotás I. táblázat, Felice papnő: 
 

Erő: 3K6 
Állóképesség: 3K6 
Gyorsaság: K10+8 
Ügyesség: K10+8 
Egészség: 3K6(2x) 
Szépség: 2K6+6 
Intelligencia: 2K6+6 
Akaraterő: 2K6+6 
Asztrál: K10+8 
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Ké: 7 
Té: 16 
Vé: 70 
Cé: 0 
Hm/szint: 6 (2) 
Kp: 8 
Kp/szint: 10 +40% 
Ép: 4 
Fp: 4 
Fp/szint: K6+1 

 
Felice papnői szektájukban kevés újat 

tanulnak. Képzettségeikről az alábbi táblázat tudósít: 
 

Képzettség Fok/% 
Pszi Mf 
Vallásismeret Mf 
Írás/olvasás  Af 
Idomítás Af 
Lopódzás 35% 
Rejtőzés 20% 
Mászás 50% 
Esés 40% 

 
Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Hangutánzás Af 
3. Szexuális kult. Af 
4. Nyomeltűntetés Af 
4. Erdőjárás Af 
4. Vadászat Af 
5. Tánc Af 
6. Erdőjárás Mf 
7. Nyomeltűntetés Mf 
8. Szexuális kultúra Mf 

 

A Felice papnő fegyvertára 
Bár elvileg bármilyen fegyvert használhatnak, 

társadalmi helyzetüket tekintve Felice papnői ritkán 
ragadnak fegyvert, ha igen, az leginkább tőr, netán 
tőrkard. Szeretik még a könnyű, női nyílpuskákat. a 
nehéz, otromba, kétkezes fegyvereket viszont 
megvetik. Felice követői nem szívesen bocsátkoznak 
harcba, hiszen azért hálózzák be pártfogójukat, hogy 
az megvédje őket. Ha mégis elkerülhetetlen az 
összecsapás, legszívesebben nagymacska alakjában 
küzdenek. 

Különleges képességek 
Elsőként mindenképpen az átváltozás 

képessége érdemel említést, amivel a papnők 
nagymacskák alakját ölthetik. 

A közönséges hívek csak holdtöltekor 
változnak át és változásukat semmilyen 
mértékben nem képesek befolyásolni - az 
akaratuktól függetlenül végbemegy. Állati 
testben emberi tudatuk csak nagyon ködösen, 
tompán van jelen, cselekedeteiket leginkább 
ösztöneik vezérlik. A papnők ezzel szemben 
már képesek valamelyest befolyásolni 
átalakulásukat. Siettethetik az átváltozást illetve 
visszaváltozást holdtöltekor, de képesek máskor 
is szabad akaratukból macska alakot ölteni. 
Akárhogy alakuljanak át, tudatuk egy részét 
megőrzik, így valamivel átgondoltabban 
cselekednek állati formában is. 
Cselekedeteiknek hozzávetőleg fele hordozza 
magán az intelligens tettek jegyeit, míg a 
fennmaradó esetekben az ösztöneik vezérlik. A 
főpapnő minden esetben teljes tudatában van 
emberi énjének -bár az állati ösztönök őt is 
hajtják, éppen úgy képes uralkodni fölöttük, 
mint egy ember. Átváltozásait is képes 
kordában tartani -egy megkötéssel: a vadászat 
éjjelén neki is át kell változnia, bár ő szabhatja 
meg ennek időpontját. 

A papnők éjjelente csak egyszer 
használhatják ezt a különleges képességet. 
Felice papnői minden Tapasztalati Szinten 
k3+6 Mana-pontot kapnak. Ezekből 
használhatják a Kis Árkánom varázslatait, 
valamint azokat a különleges varázslatokat, 
amiket csak Felice biztosít követői számára. 

Felice különleges varázslatai 
Az alábbiakban felsorolásra kerülő 

varázslatokat Felice biztosítja a papnőinek. 
Csak ők népesek ezeket alkalmazni, más vallás 
papjai nem. 
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Kis Arkánum Rituáléi 

Beavatás 

Szféra: természet 
Mana pont: 50 
Erősség: 50  
Varázslás ideje: 1 óra 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: 30 láb 
Mágiaellenállás: asztális-mentális  

A beavatás varázslat segítségével a 
főpapnő új hívet avathat Felice követőinek 
sorába. A varázslat hosszan tartó (1 óra) és 
igen bonyolult szertartást igényel. A 
szertartás ideje alatt a beavatás alanya 
fókuszálja a mágikus energiákat az 
Elsődleges Anyagi Sík és Felice között. Ez 
hihetetlenül megterhelő és embert próbáló 
dolog - különösképpen azonban a nők 
jobban bírják, mint a férfiak. Míg a nők 
legfeljebb elájulnak a megrázkódtatástól, a 
férfiak nagy része belehal. Ez magyarázza, 
hogy Felice szolgái között szinte egyetlen 
férfi sem akad. 

A beavatási szertartás végeztével az 
új beavatott képes lesz átváltozni macska 
alakjába minden kék holdtöltekor. 

Külön érdekessége a varázslatnak, 
hogy működéséhez nem kell az alany 
beleegyezése. Bárkit be lehet avatni, aki 
Asztrális és Mentális mágiaellenállását is 
elvéti. Természetesen a szertartás után az 
áldozat vallása nem feltétlenül változik 
meg, de kék holdtöltekor, a vadászat éjjelén 
ő is vadászni fog, akár akarja, akár nem. 
Különösen hatékony lehet, ha az áldozat 
nincs tudatában, mivel is jár a beavatás, 
majd nagy nehezen megszabadulva 
gyanútlanul visszatér szeretteihez, akik 
talán el is feledkeznek az egész kellemetlen 
incidensről… a következő kék holdtöltéig. 

 
 
 
 
 
 

Felice esszenciája 

Szféra: természet 
Mana pont: 60 
Erősség: 50  
Varázslás ideje: 1 óra 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: 1 adag esszencia 
Mágiaellenállás: -  

Ezzel a különös varázslattal Felice papnői 
egyfajta különleges varázstárgyat készíthetnek: 
Felice esszenciáját. Ez a mágikus bájital valamilyen 
nagymacskává változtatja azt, aki megissza. A 
pontos alakot a készítő papnő határozhatja meg. Az 
ital nagy előnye, hogy az átváltozott ember 
megtartja tudatát, azaz szelleme teljes birtokában 
cselekedhet. Gyakran a hívek és a papnők a vadászat 
éjszakáján veszik magukhoz az esszenciát. 
Természetesen a folyadék nélkül is átváltoznának, 
de úgy tudatuk háttérbe szorul. 

Az ital másik fontos szerepe, hogy bárkit át 
tud változtatni, nem csak Felice követőit. Egyes 
kalandozók komoly pénzeket fizetnek egy-két flaska 
ilyen esszenciáért. Ők általában nem tudják, hogy a 
mágikus ital elfogyasztása nem veszélytelen. 
Bárkinek, aki egyébként képtelen lenne nagymacska 
alakját ölteni, és iszik belőle, méreg-ellenállást kell 
dobnia 2. szintű méreg ellen. Ha sikeres, az 
esszencia kifogástalanul működik, ha azonban elvéti, 
émelygés lesz rajta úrrá és lassan, fokozatosan 
elveszít 5k10 Sp-t. Ha túléli ezt a sokkot, kómába 
zuhan, de reggelre ismét egészségesen ébred. 
Fájdalomtűrés pontjai visszatérnek, émelygése 
elmúlik. Valamilyen különös oknál fogva a nők 
sokkal ellenállóbbak az esszencia káros hatásaival 
szemben, így ők +4 módosítót kapnak 
méregellenállásukhoz. 

A vadász hívása 

Szféra: természet 
Mana pont: 64 
Erősség: 50  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 szolgálat 
Hatótáv: 10 láb 
Mágiaellenállás: - 

Ezzel a párját ritkító varázslattal a papnő 
egyenesen Felice segítségét éri. Hogy a varázslat 
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sikeresen működjön, a papnőnél kell legyen egy 
kevés vér - akár előzőleg Vérgyűjtéssel gyűjtött, 
akár frissen ontott. Felice - ha olyan kedvében van - 
meghallgatja papnője fohászát, és egyik közvetlen 
szolgáját küldi megsegítésére - egy Furudot. A 
démon egyetlen szolgálatot végez el megidézője 
számára, azután visszatér Felinia démoni síkjára. A 
szolgálatot természetesen a papnő szabja meg. Mivel 
ezt a démont Felice maga küldte, esetében nincs 
szükség sem idéző gyertyára, sem védő 
varázskörökre. 

Figyelem! Ha varázsló idézne meg Furudot, 
neki ugyanúgy védekeznie kell ellene, mint a többi 
démon ellen, rá mindez nem vonatkozik! 

Felice híve 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: K6 
Termet: E-N 
Sebesség: 180 (SZ) 
Támadás/kör: 3 
Kezdeményező érték: 40 
Támadó érték: 60 
Védő Érték: 90 
Célzó Érték: - 
Sebzés: K5/K5/K10 
Életerő pontok: 20 
Fájdalomtűrés pontok: 40 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 5 
Pszi: - 
Intelligencia: állati* 
Max. Mp.: - 
Jellem: állati* 
Max. Tp: 6 

*csak a közönséges hívek esetében, a papnők 
és a főpapnő legalább részben megőrzi emberi 
tudatát. 

Felicének, az Éji Vadászok Úrnőjének követői 
nem közönséges nők. Minden kék holdtöltekor 
átalakulnak valamilyen nagymacska formájába, és 
azt az éjszakát a vadászatnak szentelik. Ekkor senki 
és semmi nem állhat útjukba, hiszen minden és 
mindenki lehet préda  

Különös tény, hogy Felice hívei- bár területtől 
függően különböző nagymacskák alakját öltik - 
minden esetben azonos hatalmat birtokolnak az állati 
testben. Változzanak akár hiúzzá vagy oroszlánná, 

ugyanúgy harcolnak, ugyanúgy gondolkodnak. 
A M.A.G.U.S. szabályai szerint ez annyit 
jelent, hogy harcértékeik nem függenek a 
felvett alaktól: minden esetben a fent megadott 
értékek a mérvadóak. 

Ez nem mindenki számára tűnik 
logikusnak - hogy lehet. - egy vadmacska úgy 
harcoljon, mint egy tigris? Nos, őket 
emlékeztetnünk kell: Felice hívei nem született 
macskák, csak különböző misztikus praktikák 
hatására váltak azzá! 

A vadászat éjjelének eljöttét már egy 
héttel előbb megérzi minden nő, aki Felice-t 
szolgálja. Ahogy közeledik a holdtölte. Egyre 
agresszívebbek, vérszomjasabbak lesznek. 
Természetesen emberi alakjukban jól-rosszul 
uralkodnak ezeken az érzéseken, de aki 
behatóbban ismeri az emberi lélek rejtelmeit, az 
bizony észreveheti rajtuk a változást. A 
legjobb, amit a bölcs ember tehet, hogy minél 
messzebb menekül a nőtől. Mondják- néhány 
tudásvágytól hajtott kutató már megkísérelte 
végignézni a metamorfózist, a tudásért azonban 
az életükkel fizettek - ők lettek a vadászat első 
áldozatai. 

Furud (a vadász) - közdémon 

Előfordulás: idézett 
Megjelenők száma: 1 
Termet: N 
Sebesség: 300 (SZ) 
Támadás/kör: 3 
Kezdeményező érték: 70 
Támadó érték: 110 
Védő Érték: 160 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 3K10 (harapás)/2K6 (mancs)x2 
Életerő pontok: 20 
Fájdalomtűrés pontok: 60 
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: 8. szint (Mf) 
Intelligencia: magas 
Max. Mp.: - 
Jellem: halál 
Max. Tp: 320 
Necrográfiai osztály: VII 
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Gondolati séma: Felice feltétlen 
követője, hűsége gyakran még a Sherebekét 
is felülmúlja. Szinte csak a vadászat 
öröméért létezik.  

A Furud különös démonfajta. Egyes 
démonológiában jártas tudósok úgy tartják, 
hogy Felice maga tenyésztette ki őket. 

A Furudok felépítésüket tekintve 
macskaszerűek, ám fejük és felsőtestük 
inkább az emberre hasonlít. Mind a négy 
lábuk hegyes, behúzható karmokban és 
hangtalan járást biztosító puha párnákban 
végződik. Szájuk nem emberi-megannyi 
tűhegyes tépőfog sorakozik benne. Képesek 
az emberekhez hasonlatosan két lábra 
egyenesedve járni, de négy lábon sokkal 
kecsesebben mozognak. Magasságuk még 
így is eléri a másfél métert, nem csoda hát, 
ha felegyenesedve több, mint két és fél 
méteresek. 

Felinián - Felice démoni síkján - kívül 
nem sok helyen találhatóak meg. Hűségük 
úrnőjük felé legendás. A legtöbb Furud 
természetesen Felice palotájában lakik és 
Úrnőjükkel vadászik. A Faradok az ismert 
világ legjobb és legszenvedélyesebb 
vadászai. Prédájukat tökéletesen 
hangtalanul cserkészik be, hogy azután 
egyetlen hatalmas ugrással rávessék 
magukat, és végezzenek vele. Nem az éhség 
vagy a szükség hajtja őket áldozatuk 
elejtésére- -csupán a vadászat öröméért 
vadásznak. 

Minden körülmények között, a 
démoni síkokon éppúgy, mint az Elsődleges 
Anyagi Síkon, rendelkeznek a következő 
képességekkel: 

Nyomolvasás eltűntetés; Erdőjárás; Vadászat; 
Lopódzás 100%; Rejtőzés 100%; Esés 100%. Ezek 
azonosak a Karakterek által elsajátítható 
képzettségekkel - azok közül is a Mesterfokkal - ám 
esetükben helytelen lenne képzettségről beszélni, 
hiszen ezek belső adottságaik, használatukhoz nincs 
szükségük tanulásra. Hacsak tehetik, lesből 
támadnak. Ilyenkor, hála kiemelkedő lopakodás 
képességüknek, szinte mindig meglepik áldozatukat. 

Felice papnőin kívül kevesen ismerik 
megidézésük titkát, de ők gyakran fordulnak 
segítségükhöz. A Faradok ugyanis ideális 
orgyilkosok. Tökéletes vadászként bármilyen prédát 
elejtenek, - akár embert is. Ha az áldozat valamivel 
intelligensebb a közönséges állatoknál vagy a 
Sherebeknél, az csak élvezetesebbé teszi a hajszát. A 
Faradnak egyetlen apró hibája van: beképzelt. Ez 
pedig gyakran józan ítélőképességére is árnyékot 
vet. Való igaz. hogy nem sok olyan prédával 
találkozik, aminek a legcsekélyebb esélye is lehet 
ellene, de ez túlontúl magabiztossá teszi mindennel 
és mindenkivel szemben. 
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