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Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 2K10 
Termet: E 
Sebesség: 60 (SZ) 
Támadás/kör: 2 
Kezdeményező érték: 45 
Támadó érték: 85 
Védő Érték: 120 
Célzó Érték: - 
Sebzés: K10+2 
Életerő pontok: 15 
Fájdalomtűrés pontok: 40 
Asztrál ME: 30 
Mentál ME: 30 
Méregellenállás: 7 
Pszi: - 
Intelligencia: átlagos 
Max. Mp.: 40 
Jellem: halál, káosz 
Max. Tp: 400 

Toron Dassi-alföldjének északi 
részén Albar városától pár mérföldre 
található Tharr leányainak kolostora. 
Kevés olyan ember akad még a 
császárság területén is, aki tisztában 
lenne ennek a kolostornak a 
jelentőségével. A famori családokat 
sújtó leányadó, melyről a nemesség 
körében mindenki tud, de mindenki 
hallgat, itt csapódik le. Ebbe a 
kolostorba kerül minden olyan kyr 
felmenőkkel büszkélkedő nemesi 
születésű leánygyermek, aki 
harmadikként látja meg a napvilágot. 
Tharr elveszi, ami őt illeti, ez a 
kolostor első és legfontosabb szabálya. 
Az idekerült leányokat tizenhat éves 
korukig intenzív vallási oktatásban 
részesítik. 

Amint betöltik a tizenhetedik 
életévüket, esküt tesznek. Esküt, 
mellyel magukat, és legfőképpen a 
vérüket a háromfejűnek szentelik. 
Ekkor felöltik hagyományos 
öltözéküket is, ami egyetlen vörös 
csuhából áll, amit derekukon saját 
levágott hajukból font övvel kötnek 
meg. Esküjüknek hála, testük az 
elkövetkezendő évek során 
megváltozik. Képessé válnak Tharr 
áldásának befogadására, és vállalt 
kötelességük teljesítésére. Amint a 
változás végbemegy – ez egyén függő, 
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de maximum két-három év – beköszönt az 
úgynevezett anyaság kora. Az átalakulást nem 
mindannyian élik túl, csak a legtisztább kyr vérrel 
rendelkező kevesek. Azoknak, akik a folyamat során 
meghalnak, a vérét szakrális úton, lecsapolják és 
tartósítják. Az a néhány leány, akik Tharr akaratából 
túlélték, képtelenné válnak a vérzésre és annak 
minden formájára. Onnantól, hogy ez megtörténik, 
csak vérrel táplálkoznak. Abból is az első, amit 
elfogyasztanak elhullott növendék társaik korábban 
begyűjtött vére lesz. Ezután minden vér, amivel csak 
kapcsolatba kerülnek felszívódik a bőrükön át, és a 
méhükben gyűlik meg. Egy idő után az összegyűlt 
mennyiségtől úgy néznek ki mintha várandósok 
lennének, és aki így gondolja nem mondhatni, hogy 
téved. Mikor ebben az állapotban vannak, testük 
regenerációja hihetetlen méreteket ölt. Minden 
sérülés, amit elszenvednek, vérzés nélkül pillanatok 
leforgása alatt beheged. Az esetlegesen csonkolt 
végtagok forradásnyomot sem hagyva maguk után 
visszanőnek. Ezt mindaddig képesek megtenni, míg 
a méhükben összegyűlt vér el nem fogy. Ez akár 
4K10 Ép és dupla annyi Fp-nyi is lehet. Ezt a harc 
elején ki kell dobni, hogy a KM tudja, hogy leány 
mennyi tartalékkal rendelkezik. Ha harcolni 
kényszerülnek, akkor azt pusztakézzel teszik a majd 
ujjnyi hosszúra nőtt és karmokká módosult 
körmeiket használva. Mikor valakit megmarnak, az 
kezdhet imádkozni ahhoz az istenhez, akiben hisz. 
Karmaik már-már acél keménységűek, 
borotvaélesek és mérgezőek. A könnyebb 
vértezeteket minden gond nélkül átszakítják. Ha 
egyszer megsebzik az ellenfelüket az köteles 
egészség próbát dobni. Amennyiben ez sikeres, 
akkor a harc kábultan módosítóival fog tovább 
küzdeni, azonban, ha elvéti, izmai lebénulnak, 

görcsbe húzzák a testét és összeesik. Tharr 
leányai ekkor fanatikusok dühével vetik 
magukat áldozatukra és szétmarcangolják, 
minden csepp vért kiszipolyoznak belőle. 
Emellett a kis arkánumból válogatva szórhatják 
varázslataikat áldozataikra. Mikor elérik az 
időt, melyet a háromfejű kiszab számukra, a 
kolostor vezetői értesítik az illetékes érseket, 
aki ekkor eljön a kolostorba. Egy szertartás 
keretében, az oltáron fekvő leány hasát 
felmetszi, egy külön ehhez a szertartáshoz 
készített és felszentelt tőrrel. Ezzel segítve 
világra egy újabb ultimatort. Miután világra 
hozta gyermekét, az anya teste cseppfolyóssá 
válik, és az oltár tövében egyetlen hatalmas 
tócsában gyűlik össze. Pillanatokkal később a 
kifolyt vérből és testnedvekből újjáépítve 
feltámad. Amint ez a folyamat végbement, az 
érsek megáldja anyát és újszülött gyermekét, 
akik ezt követően Tharr isteni síkjára távoznak 
az elsődleges anyagi síkról, hogy ott 
megerősödve szolgálhassák tovább a 
háromfejűt. 
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