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amíg el nem készül a nagy mű, egy 
újabb Tárgy. Egy ilyen Tárgy, csak 
mint egyszerű használati tárgy is maga 
a csoda; szebb, jobb, tökéletesebb, 
mint amilyet más nép fiai valaha is 
alkottak vagy alkotni fognak saját 
erejükből. A Tárgy elkészítése során a 
mester a saját életerejéből von el, a 
lelkének egy darabját zárja a bele, ez 
és tökéletessége által nyer különleges 
képességeket. 

A gnóm az életerejéből áldoz fel 
valamennyit ilyenkor, nem az 
egészsége csökken, hanem az általa 
megérhető kor éveinek száma. Minél 
több évet áldoz fel, annál nagyobb 
mágiával fog a tárgy bírni, annál több 
vagy hatalmasabb speciális képessége 
lesz; ám nem a készítő dönti el, hogy 
mennyit áldoz fel, ő érzi, hogy 
mekkora a hatalma, és mennyit követel 
a tárgy, és elmondható, hogy mindig a 
lehető legjobban kizsigerelik magukat 
a „szertartás” során. 10 év 
feláldozásával kisebb mágikus 
Tárgyak készíthetők, de 100 vagy több 
évvel már ereklye hatalmúak is. Mikor 
valaki elkészít egy Tárgyat akkor, már 
olyan magas szinten űzi szakmáját, 
hogy az az emberek legjobbjait is 
felülmúlja. De az ilyen szintű tudás 
megszerzése még nekik is jelentős 
időbe kerül, ezért kb. 150-180 éves 
koruk környékén érnek el ilyen 
tudásszintet (elszámítva egypár ifjú 
titánt), és többnyire 20-40 évet 
veszítenek el. 

A gnómok Ynev egyik legősibb 
népe, ha nem a legősibb, ezért hát nem 
csoda, hogy értenek a mágia 
használatához, mégpedig nem is 
akárhogy; azonban ez a mágia sokkal 
ősibb, mint bármi amit a fiatal népek 
használnak, ezért teljesen eltér attól. 
Először is fontos leszögezni, hogy ezt a 
mágiát csak az ősi módon élő gnómok 
tudják hatásosan használni, és még 
esetleg azok, akik elég sokáig éltek így - 
bár ők jóval gyengébb hatásfokon, és 
nehezebben. 

A gnómok hatalomszavakat 
használnak a mágikus erők 
megzabolázására, azonban aquir 
kollégáikkal ellentétben, ők gyógyításra, 
teremtésre, védekezésre használják őket. 
Az aquirokkal ellentétben az ő 
szervezetük nem képes megkötni az od-
t, így máshonnan merítik a szükséges 
energiákat, ezáltal a használatban is 
korlátozva vannak. Némely nagytudású 
gnóm mester életében elérkezik egy 
pillanat, amikor megérzi, hogy 
lehetősége van valami különleges, 
valami maradandó alkotására. Ilyesmi 
csak az igazán nagytudású és ősi módon 
élő mesterekkel fordul elő, és közülük 
sem mindenkivel. Családonként, 
nemzedékenként (kb. 50-70 évente) egy 
ilyen mester ha akad; s a többiek már 
régebben észrevették rajta az 
elhivatottságot, hatalmat és hozzáértést, 
ezért valószínűleg ő a család feje. A 
mester ekkor félrevonul és hosszú 
napokon, heteken át dolgozik egyedül, 
fáradtságot nem ismerve, s nem pihen,  
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A feláldozott évek gyorsabb öregedés formájában 
jelentkeznek, így ha egy 150 év körüli gnóm 100 
évet feláldoz, akkor akár pár napon belül meg is 
halhat. 

Minden Tárgy játéktechnikai szempontból bír 
bizonyos erősséggel, ez a rá áldozott évek ötöde - 
általában 5-6 körül mozog, de 20 esetleg több is 
lehet. A Tárgyba zárt lélekszilánk, egyszerre létezik 
több síkon is, így kapuként szolgál Ynev és az 
Asztrális, Mentális és egyéb síkok között, s ezáltal a 
közelében a mana is erősebb, mivel mágikus 
fókuszként funkcionál. A gnómok mágiájukhoz ezt a 
fókuszált manát használják. Amekkora erőséggel a 
tárgy rendelkezik, annyi od-t tudnak egyszerre 
kivonni belőle. A Tárgy ha teljesen kimerült, 1 nap 
alatt képes újra tejesen feltöltődni. Az Otthon 
Termében elhelyezett Tárgyak erőssége 
összeadódik, és így a közelben több od nyerhető ki 
egyszerre. A mana a fókusz erősségének megfelelő 
méteren belül fejti ki hatását, így od-t is csak ilyen 
sugarú körben képesek nyerni belőle; ha vannak 
speciális képességei, akkor azok is csak ilyen sugarú 
körben hatnak. Ha a manahasználattól csökken 
ideiglenesen az erősség, akkor is ugyanakkora 
területen fejti ki hatását, mint eddig. A Tárgy 
aktuális erőssége, nemcsak azt mutatja, mennyi od-t 
tudnak kinyerni a gnómok a közelében, hanem azt 
is, mekkora a falu védelme a különböző 
katasztrófákkal szemben. Ebből a szempontból, úgy 
funkcionál, mint a várak és városok rúnatornyai, 
mintha megegyező erősségű kirekesztő varázskör 
lenne. Azonban csak azoknak a Tárgyaknak az 
erőssége számít itt amelyek az Otthon Termében 
vannak elhelyezve. 

Ezenkívül a település rendelkezik bizonyos 
rejtettséggel is, ami szintén a Tárgyak összesített 
erősségével egyezik meg; ennyi %-os 
„rejtőzködéssel” rendelkezik, így akik nincsenek 
tisztában a pontos helyzetével, nehezen bukkannak 
rá. Ez a „rejtőzködés” azonban nem csak az 

elsődleges síkon érvényesül, hanem az Asztrál 
és mentál síkon is (a beléjük zárt lélekdarabok 
itt is jelen vannak), és a közelében folytatott 
manahasználat rezdüléseit is elrejti a 
manahálóban. 

Egyes Tárgyak külön speciális 
képességekkel is rendelkeznek, azonban ezek 
nem jutnak szerephez, amíg valaki nem veszi 
igénybe őket. A gnómok nem használják őket 
nyakrafőre, hanem csak akkor, amikor 
ténylegesen szükségét látják a segítségüknek. 
Némely ilyen képesség egyfolytában működik, 
de vannak amelyeket úgy kell aktiválni, ehhez 
pedig használójuknak egy od pontot kell 
feláldoznia többnyire, bár néha a koncentrálás 
is elég. Így idegenek kezében a Tárgyak nem 
árulják el igazi hatalmukat, nem tudják őket 
teljesen kihasználni. Ekkor is manafókuszként 
működnek (a közelükben erősebb a háló), és 
elrejtik a manaháló rezdüléseit; a speciális 
képességek közül a jelentősebbek nem 
használhatók. 
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