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Éj-pille

Előfordulás: nagyon ritka
Megjelenők száma: 2K6
Termet: K
Sebesség: 40
Támadás/kör: 2
Kezdeményező érték: 28
Támadó érték: 35
Védő Érték: 98
Célzó Érték: 30
Sebzés: 1 vagy fegyver szerint
Életerő pontok: 3
Fájdalomtűrés pontok: 17
Asztrál ME: 14
Mentál ME: 14
Méregellenállás: 4
Pszi: Intelligencia: átlagos
Max. Mp.: Jellem: káosz, élet
Max. Tp: 35
Létezésükről,
a
köztudat
mondhatni teljesen megfeledkezett,
mígnem a XIII. zászlóháborút követően
Doranban sikerült „újra felfedezni” a
fajt. Köszönhetően egy kalandozó
csapatnak, akik a háború utolsó
hónapjaiban fosztották ki az egyik toroni
nemes vidéki birtokának könyvtárát. A
zsákmányolt könyvek egy részét
eljuttatták a varázslók városába. Ezen
könyvek egyikében talált rá a faj
leírására a katalogizáló mesterek egyike.
Felfedezésének eredményét továbbította
az illetékeseknek, akik megvizsgálták a
leírást és összevetve több hasonló olyan
egyéb dokumentációval melyeket nem
tudtak egy-egy fajhoz kapcsolni.

A kyr leírás alapján ráeszméltek
a
faj
létezésére.
Felismerték
tevékenységük jeleit, több jelentésben
azonosítottak be a furcsa eseményeket,
mik a kyrek által készített fajleírás
alapján a jelenlétükre utalt.
Az éj-pille rokonságban áll az
erdőpillékkel, ám e két faj nem igazán
szívleli egymást. Erdei rokonokkal
ellentétben,
náluk
mindig
a
legrátermettebb példány irányítja a
húsz-negyven
egyedet
számláló
közösséget. Ezen apró lények az
emberek közelében élnek, gyakran
azokkal egy fedél alatt, noha az
emberek még létezésükről sem tudnak.
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falevelekre emlékeztetnek, melyeket mikor épp
nem repülnek maguk köré szoktak hajtogatni,
mint valami apró palástot vagy köpönyeget,
úgy hordják. Rendkívül jó rejtőzködő
képességeik vannak, komoly koncentráció és
éles érzékek szükségesek ahhoz, hogy valaki
felfedezze őket, emellett nem árt tudnia mit is
akar megtalálni, észrevenni. Mivel alapvetően
éjszakai életmódot folytatnak, az évezredek
alatt ultralátásuk is kifejlődött – 5 láb. Meglepő
módon minden a nagyobb testű kutyánál
kisebb, ház körül előforduló állattal tökéletesen
megértetik magukat, és gond nélkül ráveszik
arra az állatokat, hogy azt csinálják, amit ők
akarnak, ilyenek például a háziasszonyt a
konyhában terrorizáló egerek. Ezeken rendkívül
jókat
tudnak
szórakozni.
Alapvetően
mindenevők, noha saját élelmiszer tartalékot
ritkán képeznek, mindig van mit enniük. Ha
kell, megdézsmálják az emberek kamráit,
termését.

Hála nekik, mindenféle babonák születnek.
Tudatukon kívül, miattuk bosszankodhatnak eltűnt
tárgyaik, pénzük, ékszereik miatt. Az éjszakai
neszek keltése a ház legkülönbözőbb pontjairól,
vagy a gyerekek esti ijesztgetése kedvelt
tevékenységük, a „szörny van az ágyam alatt” esetek
egy része is az ő számlájukra írható. Szokták őket
házimanóként is megnevezni, ha valami csoda
folytán megpillantanak egy példányt. Alapvetően
nem agresszívek, ez alól erdei rokonaikkal való
mindennemű érintkezésük kivétel. Életterük az
esetek többségében messze esik egymástól, ám
előfordul, hogy kisebb településeken letelepedve
felfedezik a közeli erdőben élő társaikat. Ezen
esetekben előszeretettel használják fel az embereket
ellenük. Szokásuknak megfelelően elcsennek eztazt, ami értékesebb az emberek számára. Viszont,
ezúttal nem másik emberek házába vagy zsebébe
csempészik az ellopott tárgyakat, esetleg pénz.
Ilyenkor, az el-elpotyogtatott lopott dolgokból,
szabályos ösvényen vezetik el az embereket utált
erdei rokonaikhoz. Előszeretettel nézik végig, ahogy
azok fészkére rátalálnak. Egy-egy álltaluk
megszervezett találka többnyire az erdőpillék végét
jelenti, hiszen a sok apró bosszúságtól feltüzelt
emberek nem túl kegyesek velük. Amelyik esetleg
túléli az emberek tisztogatását, azzal ők maguk
végeznek kéjes örömmel, és különösen kegyetlenül.
Fegyverként apró kardokat és íjakat használnak.
Testfelépítésüket
tekintve
rendkívül
hasonlatosak az erdőpillékhez, ám velük ellentétben
nem hordanak semmiféle ruházatot. Bőrük enyhén
megvastagodott, sötétbarna vagy mélyszürke
árnyalatú. A környezetük hőjének változások nem
nagyon hozzák lázba őket, a téli fagyoktól a nyári
kánikuláig mindent jól viselnek, mintha csak
immunisak lennének a hőmérséklet változásaival
szemben. Hajuk és szemük minden esetben
szénfekete, teljesen fénytelen. Szárnyaki megbarnult
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