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Flyss

Előfordulás: ritka
Megjelenők száma: 1
Termet: K
Sebesség: 50 (SZ), 150 (L)
Támadás/kör: 3
Kezdeményező érték: 20
Támadó érték: 30
Védő Érték: 90
Célzó Érték: Sebzés: K2
Életerő pontok: 7
Fájdalomtűrés pontok: 14
Asztrál ME: 14 + épített
Mentál ME: 14 + épített
Méregellenállás: 4
Pszi: Intelligencia: magas
Max. Mp.: Jellem: rend
Max. Tp: 400
A flyss egy, a Pyarroni Fehér
Páholy által használt állat.
Kifejezetten impozáns látványt
nyújt a maga nemében. Nagyjából
sólyom méretű, hófehér bundát
visel majdnem a teljes testén. Ez
alól,
füleinek,
farkának
és
szárnyainak vége jelent kivételt,
ezek ugyanis mindig feketék.
Karmaik nem túl hosszúak, ám
annál
élesebbek.
Pyarron
magiszterei
előszeretettel
használják üzenetek továbbítására.
Magas,
már-már
emberi
intelligenciával
bír,
ezért
könnyedén tudnak elméjébe írni,
és körbevenni azt védművekkel.
Emellett szokták pihenésképp

solymászat jelleggel is alkalmazni
őket.
Gazdájukhoz
mentálisan
kötődnek. Ez a kapocs idővel
olyannyira
megerősödik,
hogy
alkalmassá
válik
a
telepatikus
kommunikációra is. A flyss a
megjelenése
óta
amolyan
státusszimbólummá nőtte ki magát
csak a páholy legbefolyásosabb tagjai
rendelkeznek egy-egy példánnyal,
valamint
azok,
akik
számukra
felbecsülhetetlen szolgálatot tettek.
Nekik és az egyházak vezetőinek
adományozzák ezeket a különleges
állatokat, jutalmul és el nem múló
elismerés bizonyságaképpen. A pyar
eszmerendszerre oly jellemző módon
jártak el az állattal és származásával
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kapcsolatban. Akinek csak tudomása van a flyss
eredetéről, a páholy tagjait leszámítva mind úgy
tudják, hogy a Sheral lejtőiről származik. A valóság
persze teljesen más. Ezek a szárnyas jószágok
szintén a valamikori magiszter Ceyris il Moddu
laborjában születtek sok más, mára kiirtott lénnyel
egyetemben. Annak ellenére, hogy minden ilyen
jellegű kísérletet elutasítanak és nem kívánatos
mágiának tekintenek, ezek az állatok kapóra jöttek a
páholy varázslóinak. Éppen ezért eltekintettek valódi
származásuktól, és kitaláltak nekik egy másik
történetet. A meglévő példányok nagyon nehezen
szaporodnak, minden pár maximum két-három
utódot nevel fel közel húsz évnyi élettartamuk alatt.
Éppen ezért egy egészséges egyed akár tizenötezer
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aranyat is érhet, noha nemigen találkozni velük
egyszerű állatkereskedőknél, ha pedig mégis, az
több kérdést is felvet.
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