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Az ősi népek közé tartoznak 
Yneven, és bölcsességüket dicséri, hogy 
sohasem ártották bele magukat a 
„nagyok” háborúskodásaiba, s nem 
szegődtek egyetlen náluk hatalmasabb 
faj szolgálatába sem. Településeik 
mindenhol megtalálhatóak, falvaikat 
hegyvidéki barlang rendszerekbe építik. 
Rendelkeznek saját nyelvvel is, amit 
kevesek beszélnek rajtuk kívül Yneven, 
de szinte mindannyian beszélik a közös 
nyelvet is. Gyakorlatias nép, 
kézművességben kiemelkedőek, 
ötvösmunkáik, bonyolult mechanikájú 
szerkezeteiket szinte lehetetlen utánozni. 
Feltevések szerint Kahre technokratái 
tőlük tanulták művészetük alapjait. 
Magasságuk 120 cm, termetük: arányos 
felépítésű, hatalmas szemű, horgas orrú, 
sötét hajuk és test szőrzetük van. Ötujjú 
kezei hihetetlen ügyességgel forgatnak 
bármely szerszámot. Általában egyedül 
kalandoznak, a többi faj egyedei nélkül. 
 

Képességek módosítói 

 
Erő -1 
Ügyesség +2 
Egészség +1 
Szépség -3 

 
 

 
Erő 17 
Állóképesség 18 
Gyorsaság 18 
Ügyesség 20 (22) 
Egészség 19 (21) 
Szépség 15 
Intelligencia 17 
Akaraterő 17 
Asztrál 16 

 

Korhatárok: 

I. II. III. 
16-20 21-124 125-170 
IV. V. VI. 

171-200 201-210 211- 
 

Lehetséges kasztok:  

Harcos*; gladiátor*; tolvaj; 
boszorkánymester (csak maaghita) 
 

Különleges képességek: 

• 30 m infralátás. 
• Ultralátás. 
• Ötvös Af; mechanika Af; 

térképészet Af. 
• Kiváló emlékezőtehetségük miatt 

szinte sehol sem tévednek el, ahol 
pedig már jártak ott biztos, hogy 
nem. 

• Rendelkeznek Od-dal, amit csak 
védelemre használhatnak. 
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• Od pontok száma: K10. 
• Egy Od pont tizenkét óra után 

termelődik ujjá. Ha Op-ik elfogynak, 
szervezetük – hogy a támadásokat 
hárítani tudja – önkétlenül is tovább 
védekezik, ám ekkor már az Ép-ik 
fognak csökkeni. 1 Op = 2 Ép. Az ily 
módon elvesztett Ép-k csak dupla 
annyi ideig tartó gyógyulással térnek 
vissza. 

• A gnómok testében tárolt Od 
megzavarja az életre hívott 
varázslatokat a közelükben. Ennek 
esélye 25%. 
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Bár a cikk kísértetiesen hasonlít a Gnóm 

(ismeretlen) Atlantisz cikkre, az attól való több 
eltérése, onnan kimaradt statisztikák miatt 
külön cikként szerepeltetem. Valószínű 
azonban, hogy forrásuk egy, avagy egyik a 
másikból származik. Mindenesetre forrást vagy 
eredeti szerzőt egyik esetben sem tüntettek fel. 
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