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Előfordulás: ritka (csak a délvidéken)  
Megjelenők száma: 1 
Termet: N 
Sebesség: 90 (SZ) 
Támadás/kör: fegyver szerint 
Kezdeményező érték: 40 
Támadó érték: 130 
Védő Érték: 120 
Célzó Érték: 25 
Sebzés: fegyver szerint +2 
Életerő pontok: 45 
Fájdalomtűrés pontok: 80 
Asztrál ME: 12 
Mentál ME: 12 
Méregellenállás: 5 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: halál 
Max. Tp: 900 

Ez a faj, ha nevezhető 
egyáltalán annak, Ceyris il Moddu 
varázslónak köszönheti a létrejöttét. A 
fehér páholy magisztere, ugyanis 
lenyűgözve állt az északi varázslók 
sikerei előtt. Ahogy azok megalkották 
az udvari orkokat, számára az ilyesmi 
addig elképzelhetetlen volt, míg nem 
találkozott egy példánnyal. Ám 
kíváncsi ember lévén nem hagyta 
nyugodni a dolog. Ő maga is 
kísérletezni kezdett a fajok mágikus 
úton történő keresztezésével. 
Meggyőződése volt, hogy Pyarron 
előbb-utóbb komoly konfliktusba fog 
keveredni a Kosfejes országával. 

Ezért eltökélte, hogy az udvari 
orkokhoz hasonlatos, keménykötésű és 
engedelmes harcosokat teremt az övéi 
számára. Félelmei hamarabb 
beigazolódtak, mint gondolta. Alig 
harminc évvel a kísérletek megkezdése 
után, megkezdődött a ma már csak 
dúlásként emlegetett borzalom. A 
fajkeresztezési kísérletek alapanyagául 
szolgáló zagnol, és ork egyedeket 
kalandozókkal szállíttatta le, majd 
mágiája segítségével keresztezte őket. 
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Ez irányú kísérletei csak félig voltak sikeresek. 
Elég sok példány maradt életben a világra jövetele 
után, ám nem lehetett őket ténylegesen új fajnak 
tekinteni. Ugyanis kivétel nélkül mind nőstény lett, 
és csak hogy még több fejtörést okozzanak 
megalkotójuknak, mindahány meddő is. Meglepve 
tapasztalta, hogy nagyjából négyéves korukra elérték 
teljesen kifejlett méretüket. Az egyedek majd 
háromlábnyi magasra nőttek. Ugyanakkor miután 
kifejlődtek, a továbbiakban nem mutatták öregedés 
jeleit. Ez utóbbi tény nagy örömre adott okot a 
magiszter számára, hiszen egyfelől megalkotott 
valamit, ami a tapasztaltak alapján képtelen volt 
megöregedni. Másfelől nem kellett újabb 
generációkat létrehozni, hogy pótolja az időközben 
elöregedőket. Azonban nagy sajnálatára, eme 
tulajdonságaik mellett rendkívüli vadságról és erőről 
tettek tanúbizonyságot mikor valami iránt nem 
tetszésüket fejezték ki. Másik komoly hátrányuk, 
melyen a kísérletek folytán változtatni kívánt, az az 
a probléma, hogy értelmük megrekedt egy tíz 
esztendős gyermek szintjén. Továbbá, felfigyelt 
teremtményeinek azon tulajdonságára is, hogy már-
már olyan szinten lusták, hogy új kategóriát kéne 
róluk elnevezni. Ha csak tehetik, nem csinálnak 
semmit. Képesek akár napokig is egyhelyben 
ácsorogni céltalanul.  Kísérletei váratlanul szakadtak 
félbe, mikor egy fekete hajú tetovált arcú, férfi 
látogatta meg. Mire ellenkezhetett volna, már késő 
volt. Holléte azóta is ismeretlen. Nem sokkal 
később, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a felügyelet 
nélkül maradt kutatási alanyok kiszabaduljanak – 
vagy valaki elengedte őket. Alig pár nappal 
megelőzve a Kráni-hegység túloldaláról érkező 
csapatokat, megjelentek Pyarron déli falvainak 
környékén. Ezek a majd háromláb magas erőteljes 
lények minden lelkiismeret-furdalás nélkül öltek 
meg bárkit, akiről úgy érezték ellenük volt. Kráni 

vagy pyar nekik nem számított. Ezért is hullott 
el közülük rengeteg a dúlás ideje alatt, hiszen 
amolyan harmadik félként mindenkivel 
harcoltak. Mikor a dúlás után, il Moddu 
magiszter holléte után kezdett kutakodni a 
páholy, elszörnyedve tapasztalták meg az 
igazságot. Azt, hogy az addig Kránból 
érkezettnek hitt szörnyek, valójában egy társuk 
kreálmányai, és az orruk előtt hozta létre őket. 
A felfedezés hatalmas felháborodást keltett. 
Lefoglaltak minden megmaradt kutatási 
anyagot. A társuk által csak jövő harcosainak 
nevezett kísérlet eredményeit, megvetésük 
jeléül az eltűnt magiszterről nevezték el. 
Később zsoldosokat béreltek a nyomok és a 
kísérletek eredményeinek eltüntetésére. 
Kemény hajtóvadászatot folytattak il Moddu 
magiszter teremtményei után, melynek az lett 
az eredménye, hogy szinte teljesen ki is irtották 
őket. Mára alig pár tucat magányos példány 
maradhatott csupán életben. 
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