
 

 

 
 

Ynevi növények 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Barna penész 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: telep 
Elterjedés: egész Ynev 
Élőhely: barlangok 
Magasság: - 
Méreg: - 
Megítélés: - 
Hasznosítás: - 
Érték: - 

A Barna penész a penészgombák 
családjába tartozik. Egész Yneven 
közönségesnek számít, barlangok 
elhagyott részein találkozhatunk vele. A 
gomba a sötét és hűvös helyeken nő, 
egy, másfél lábnyi átmérőjű foltokban. 
Színe fakó barna.  

A barna penész a környezetéből 
elvont hővel táplálkozik. A 
környezetében mindig hűvös vagy hideg 
van (10-15ºC kevesebb, mint az amúgy 
normális). A penész 2 láb sugarú 
körzetében minden élőlény 
tízpercenként K6 Fp sebzést szenved, a 
szervezetéből távozó hő miatt. A 
veszteség nem számottevő és nem is 
feltűnő, hatása a fagyáshoz hasonló. 

Ha tűz kerül a közelébe, az 
azonnal megduplázza a méretét, míg a 
hideg alapú sebzések azonnal 
elpusztítják, ha több mint 2 körön 
keresztül hatnak rá. Ha a növény 
napfényre kerül, órákon belül 
túlnövekedés áll be rajta és elpusztul. A 
Barna penész már 2. fokú  

herbalizmussal és barlangjárás 
képzetséggel is felismerhető. 
Gyakorlott barlangjárók elkerülik, bár 
néha élelem tartósítására is alkalmas 
lehet. A közelében uralkodó hideg 
lelassítja a bomlást is. (Lord RuFuS 
cikke nyomán) 

Bíborfolyondár 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: telep 
Elterjedés: észak Ynev 
Élőhely: átlagos 
Magasság: 1 arasz 
Méreg: légi (4) 
Megítélés: Morgena szent növénye 
Hasznosítás: alvadás gátló, 

érzéstompító, méreg 
Érték: - 

A szépséges, mégis veszedelmes 
kúszónövény hajdan Morgena szent 
növénye volt, ám az istennő bukásával 
Sogron papjai felperzselték telepeit, 
ahol csak ráakadtak. Ma már csak 
ritkán, elhagyott és főleg Sogron hívei 
által nem látogatott helyeken lehet vele 
találkozni. 

A szapora kúszónövény 
sötétzöld, vörössel csíkozott szárán 
nagy, bíborszínű levelek nőnek, 
melynek nagysága elérheti az 
emberfejnyi is. A levelek hihetetlen 
nedvszívó képességgel rendelkeznek, a 
növény körül mindig száraz a levegő. 
Virágai tenyérnyiek és koromfeketék. 
Csak éjszaka nyílnak, és bódító illatot 
árasztanak. A balzsamos, lágy illat  
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enyhe idegméreg, a 4. szintű szer sikeres 
egészségpróba esetén enyhe szédülést, sikertelen 
egészségpróba esetén bódulatot okoz. Ha a kába 
áldozat a folyondárok közé zuhan, a levelek tövében 
sarjadó, hegyes végű indák nem hagyják felállni. Itt 
már erősebb a virágok bódító illata, így az áldozat 
hamar legyengül. Az üreges tüskék érzéstompító és 
véralvadást akadályozó anyagot fecskendeznek a 
bódult áldozatba, és egy éjszaka alatt kiszívják 
belőle az utolsó csepp folyadékot is. Sarjadzással 
szaporodik, így egész telepek léteznek belőle, és 
gyakran találkozhat érdekes csontokkal a kutakodó 
egy-egy bíborfolyondár-telep alján… 

Laboratóriumban mind a véralvadást 
akadályozó, mind az érzéstompító anyag kinyerhető, 
sőt, állítólag a légnemű idegméreg elraktározására is 
vannak módok… 

Csavaros levelű marga 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: teK6lep 
Elterjedés: Gorvik 
Élőhely: hegyek 
Magasság: 1-1,5 láb 
Méreg: bogyója 
Megítélés: - 
Hasznosítás: méreg, ellenméreg 
Érték: 1 arany / marék 

A csavaros levelű marga Gorvik hegységeiben 
élő, ritka bokorfajta. A hűvös, hegyi éghajlaton 
honos növény a kiálló szirteket, szeles lejtőket 
kedveli, ahol még egy kis napsütéshez is juthat.  

A vaskos ágú bokor ritkán éri el a másfél 
lábnyi magasságot. A egész bokor tömzsi, ágai 
vaskosak, hirtelen vékonyodnak. Fája kemény, 
göcsörtös, színe halványszürke és barna közt 
váltakozik. Kérge világosszürke, levelei szív 
alakúak, féltenyérnyi nagyságúak és középzöldek, de 
már egész fiatalon jobb felé felcsavarodnak, 
feltételezhetően a szél ellen, innen kapta nevét a 
bokor. Virága apró, hatszirmú, fehér színű, termése 
pedig ujjhegynyi, kék bogyókból áll.  

A bogyók mérge veszélyes, káros hatása van a 
látóidegekre, akár vakságot is okozhat. 10 bogyó 
elfogyasztása után mindig egyel erősödik a bogyók 
mérge, ami alapesetben 2. szintű, és a látóidegekre 
hat. Hatása K6 órán belül érvényesül és szerencsés 
esetben látászavarokat (homályos, vagy kettős látás, 
sötét foltok, esetleg fényérzékenység) okoz 3K6 

óráig, míg az egészségpróba elvétése esetén 
vakságot, szintén 3K6 óráig, de az 
egészségpróba 5-tel való elvétésekor a hatás 
maradandó, és természetes úton nem 
gyógyítható. A bogyók hatása csak frissen 
érvényesül, a leszedéstől számított K6+3 óra 
múlva a méreg megromlik és a hamva bogyók 
ehetetlenül savanyú ízű, löttyedt, lila vacakká 
válnak.  

A növényt messze elkerülik ismerői, és 
még véletlenül sem fogyasztanak bogyóiból. A 
bogyók mérge alapeleme a gorviki Véres 
szemek nevű méregnek. Ebből következik, 
hogy méregkeverők előszeretettel használják, 
bár állítólag bizonyos szembetegségekre is 
készíthető belőle orvosság. Egy marék bogyó 
ára – ritkasága, és élőhelyeinek nehéz 
megközelíthetősége miatt – 1 arany is lehet. 

Czyllg-fa 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: erdők 
Elterjedés: Észak-Ynev 
Élőhely: hegyi erdők 
Magasság: 3-5 láb 
Méreg: - 
Megítélés: kedvelt 
Hasznosítás: fája, állatok etetése 
Érték: - 

Lombhullató fafajta, mely elsősorban a 
Sheral északi oldalának alacsonyabb részein, 
illetve Észak-Ynev hegységeiben honos, 
egészen a Quiron-tenger vonaláig. Alacsony, 
tömzsi fa, vastag, hirtelen vékonyodó ágakkal. 
Kérge szinte fekete, vékony, apró, hosszanti 
repedésekkel. Fája kemény és élénk sárga 
színű, emiatt a legkisebb sérülések nyoma is 
szinte „világít” a fekete kéreg alatt. Erezete 
sötét narancssárga színű.  

A czyllg-fa levelei sötétzöldek, ötkaréjos, 
telt alakúak, nagyságuk akár kéttenyérnyi is 
lehet. Ötszirmú virágai, melyek ötös fürtökben 
nőnek, hüvelyknyiek és élénk sárga színűek.  

Termése szintén ötös fürtökben lóg, a 
sötét bordó, gesztenye nagyságú termést 
elsősorban álatok fogyasztják, a disznókat is 
előszeretettel etetik vele.  

A czyllg-fa öt-hat láb magas, és rendkívül 
jól tűri az alacsony hegyi éghajlatot. Kemény 
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fáját gyakran használják fegyverek 
nyeléhez, de bútorok anyagául is sokszor 
szolgál. Mivel sárga színét szárazon is 
megőrzi, könnyen felismerhetőek a belőle 
készült tárgyak. A fafaragók is kedvelik, 
nemcsak a színe miatt, hanem mert kérge 
szárazon sem pereg le, hanem rászárad a 
fára, így gyönyörű, fekete-sárga szobrokat 
készítenek belőle.  

Kérgének festékanyagát kifőzik, és 
szövetek festésére használják. Különleges 
eljárással sűrítve, rossz minőségű, de olcsó 
író tintaként is alkalmazzák. Általában 
elterjedt és ismert fafajta, különleges színei 
miatt díszkertekben is gyakran 
megtalálható. 

Dharr-kaktusz 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: K6+1 
Elterjedés: Taba el-Ibara 
Élőhely: sivatag 
Magasság: 1,5-2 láb 
Méreg: leve 
Megítélés: kedvelt 
Hasznosítás: víznyerés 
Érték: 2 arany (ellenszer) 

Taba el-Ibarában honos kaktuszfajta. 
Embermagas, sokszor kétarasznyi átmérőjű 
növény. Tövisei aprók, alig egy centiméter 
hosszúak, és a kaktusz felületén apró, 
szabálytalan elrendezésű csoportokból 
állnak ki. Sebzésük elhanyagolható, a 
kaktusz máshogyan védekezik. 

Húsából egyszerre akár K4 liter víz is 
kinyerhető, ezért a túlélést jelenthetné a 
sivatagban, csakhogy – védekezésül – a 
növény mérget termel. A 7. szintű méreg 
sikeres egészségpróba esetén kábulatot 
okoz, ami K6+2 napig tart. Sikertelen 
egészségpróba esetén a méreg teljesen 
átjárja a szervezetet és elkezdi kiszárítani. 
Hatására az áldozat naponta két és félszer 
annyi vizet igényel, mint amennyit 
általában inna, ami a sivatagban amúgy sem 
kevés. Emellett állandó hasmenés, láz és 
hányás kínozza. A méreg hatását egy 7. 
szintű betegségként kell kezelni, ami K6+2 
napig tart. A betegség súlyossága minimum 

súlyos, maximum halállal fenyegető. Amennyiben a 
szervezet nem kapja meg a szükséges mennyiségű 
folyadékot, a táblázatban szereplő Fp veszteség lép 
fel, valamint csökkennek a harcértékek, és csökken 
az erő, az állóképesség, a gyorsaság és az ügyesség. 
A sivatagban ez szinte biztosan halált okoz.  

Persze a növény veszélye közismert, ezért 
senki nem iszik a levéből. Létezik azonban egy szer, 
ami megfelelő arányban hozzáadva semlegesíti a 
Dharr-kaktusz levének hatását, így az megiható. 

A Dharr-könye nevű ellenszert Ali ibn Aburá, 
egy abadanai dzsad alkimista fejlesztette ki, s bár a 
recept sokáig titkos volt, mára számos helyen 
ismerik szerte az Ibarában. A halványsárga 
folyadékból egy literhez fél deciliter szükséges, ami 
után az rendes vízként fogyasztható. Ha a 
szükségesnél kevesebb ellenszer kerül a kaktuszlébe, 
csupán a betegség szintje csökken, K6-tal, illetve a 
KM döntése szerint. Az utazók vagyonokat fizetnek 
ki egy–egy adag Dharr-könnyéért, ami így 
biztosíthatja a sivatagban a túlélést, feltéve, ha talál 
Dharr-kaktuszt. 

A növény kisebb csoportokban nő, egy ilyen 
csoportban K6+1 kaktusz található.  

Dögfű 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: telep 
Elterjedés: Krán 
Élőhely: mérsékelt, trópusi éghajlat 
Magasság: 1 arasz 
Méreg: - 
Megítélés: irtózat 
Hasznosítás: vegyszerek, mérgek 
Érték: - 

A dögfű ritka kráni fűféle. Előfordul szinte 
mindenhol, ahol nincs szélsőségesen meleg vagy 
hideg időjárás, trópusi és mérsékelt övi éghajlatú 
helyeken egyaránt. A csapadék mennyisége nem 
befolyásolja. 

A dögfű arasznyi magas, vékony, világoszöld, 
hosszúkás alakú fűféle. Tövében borsónyi, sárgás 
bogyók nőnek, melyek különleges anyagot 
termelnek. Gyökere vékony, erős, színe hófehér. 
Sűrű telepeket alkot, mindig csak állati tetemeken 
nő. Virága nincs, termése fürtös, rengeteg apró, 
spóraszerű, szél szállította maggal. A dögfű 
iszonyatos, gyomorkavaró bűzt áraszt magából, amit 
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már messziről meg lehet érezni, és a legtöbb 
jóérzésű lényben hányingert kelt.  

Aki belép a szag felhőjébe, (a fűtől számított 3 
láb) az egészségpróbára kötelezett, nem csak a rossz 
szag, hanem a növény káros kipárolgásai miatt is. 
Sikeres egészségpróba esetén az alany öt percet 
zavartalanul tölthet a növény közelében – csak 
szaglása romlik gyakorlatilag nullára az erős, 
mindent elfojtó szagtól – de öt perc után újabb 
egészségpróbára kötelezett, de már -1-el, és ez 
ötpercenként ismétlődik, mindig egyel nagyobb 
levonással. Az első sikertelen egészségpróba után a 
növénynél tartózkodón rosszullét lesz úrrá, és 
akaraterő próbához kötött további maradása. Ha 
sikerült úrrá lennie menekülési vágyán, maradhat, de 
ötpercenként ő is egészségpróbára kötelezett, 
melynek minden elrontása a rosszullét módosítóit 
tovább erősíti egyel, a harcértékcsökkenéseket pedig 
5-tel. A növény nem mérget termel, csak a 
kipárolgásainak van hasonló hatása, és az minden 
szaglószervvel rendelkező lényre hat, csak a teljes 
méregimmunitás véd meg tőle. Az 
egészségpróbákhoz nem számítanak a különböző 
ellenszerek, méregtől óvó varázstárgyak módosítói 
sem. Amennyiben a lény nem szagol, hanem 
másként sikerül megoldania a levegővételt, a 
szagban tartózkodás ideje kétszeresére nyúlik. 

A dögfű sárga gumói különleges anyagot 
termelnek, mely iszonyatos bűzével elnyomja a 
dögszagot is, távol tart más élőlényeket, és vékony, 
hófehér gyökerein leszivárogva segít tartósítani és 
megemészteni a halott élőlényeket. A dögfű spóráit 
a szél hordja szét, és azok türelmesen várva szinte 
mindenhol előfordulnak élőhelyén, teljesen 
észrevétlenül és ártalmatlanul. Amikor döggel 
kerülnek érintkezésbe (1-2 napos) hihetetlenül 
gyorsan beindulnak életfolyamataik. A mag másfél 
nap alatt kicsírázik, és akkor még alig tűnyi gumója 
elkezdi ontani hihetetlen bűzét. Innentől kezdve a 
dög a dögfűé. A fű néhány nap alatt teljesen 
beborítja az elhullott élőlényt, és akár 4 hónapig is 
emésztheti! Amikor végzett a döggel, a telep 
pusztulásnak indul, addigra megért spóráit pedig a 
szélre bízza, és azok szétterülnek, újabb dögre 
várva... 

A dögfű nedve tartósítja a dögöt, hogy minél 
tovább élhessen rajta, és egyben megakadályoz 
minden más baktériumot, egyéb dögevőt is, hogy 
hozzáférjenek, meggyorsítva a lebomlást. 
Ugyanakkor útját álja minden fertőzésnek is, tehát 

elvileg még hasznosnak is mondható, csak 
elviselhetetlen szaga miatt nem szeretik. 
Minden dögevő ellensége, hiszen azok, ha nem 
találják és pusztítják el a dögöt hamarabb, a 
dögfű kérlelhetetlenül átveszi az uralmat 
minden halott élőlény fölött. Tenni azonban 
nemigen tudnak ellene. 

Krán méregkeverői mindazonáltal több 
vegyülethez is felhasználják a borsónyi sárga 
gumók iszonytató bűzű nedvét. Beszerezni 
azonban sehol nem lehet, mert senki sem árulja. 
Mindenki magának kell, hogy begyűjtse. Az 
egyszerű emberek irtóznak tőle, ha tehetik 
elkerülik, a településekről pedig 
kérlelhetetlenül kiirtják.  

Feketefű 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: mező 
Elterjedés: Dél-Ynev 
Élőhely: rétek 
Magasság: 1 láb 
Méreg: - 
Megítélés: - 
Hasznosítás: vegyszerek 
Érték: - 

A feketefű Dél Ynev egyik közönséges, 
mérsékelt övi réteken előforduló növénye. 
Kránban, illetve határvidékén gyakori, de 
éppúgy előfordul Yllinor pusztáin, mint Shadon 
Felföldjén.  

A feketefű elérheti az egy lábnyi 
magasságot is. Alakja az egyszerű fűre 
emlékeztet, elkeskenyedő levelei vannak. Színe 
középzöld, de különlegessége, hogy középső 
ere és leveleinek széle egy keskeny sávban 
fekete színű. Emiatt nevezik csíkos fűnek is. 
Egész réteket alkothat. 

Mérge nincsen, csak színe miatt 
tekintenek rá néha különösen. A fekete színét 
állítólag különleges anyagnak köszönheti – 
mely a hozzáértők szerint nem is fekete, hanem 
kék, csak a sűrűség miatt látszik olyannak a 
növény – melyet alkalmanként méregkeverők, 
alkimisták is felhasználnak. Dél Yneven 
közönséges, ezért szinte sehol nem árulják. 
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Fekete lótusz 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: egész mezők 
Elterjedés: egész Ynev 
Élőhely: meleg erdők, mezők 
Magasság: 2 arasz 
Méreg: gáz (6) 
Megítélés: veszélyes 
Hasznosítás: ritka dísz 
Érték: 1 arany 

A fekete lótusz egész Yneven 
megtalálható, erdők tisztásain, meleg 
éghajlatú mezőkön nő, noha nem túl 
gyakori. Ahol megtelepszik, hatalmas 
telepeket, egész mezőket alkot. Maga a 
virág jó kétarasznyi magas, és virága 
kéttenyérnyi, nagylevelű, fekete szirmú 
virág. Elvileg semmi köze a lótuszokhoz, 
mégis így nevezik hatalmas, bársonyos 
szirmú virága miatt. Szára és levele 
méregzöld, mezői azonban nem csak a sötét 
színek miatt nyújtanak bizarr látványt, 
hanem a virágok közül előbukkanó 
koponyák, csontok miatt is. 

A fekete lótusz ugyanis különös 
módszerrel gondoskodik a talaj 
tápanyagtartalmának karbantartásáról. 
Virága közepén ugyanis, a termő tetején, 
apró pólusok találhatóak, amiken keresztül 
folyamatosan mérgező gőzt bocsát ki. A gáz 
színtelen, enyhén édeskés szagú, és igen 
veszélyes, 6. Szintű, és halált, illetve 
bénulást okoz. A méreg K6 körön belül hat 
és minden gőzben eltöltött két kör után meg 
kell ismételni az egészségpróbát. A 
szerencsétlen áldozatok a mező közepén 
bomlanak el, hogy nedveikkel a virágokat 
táplálják.  

A fekete lótusz veszélyes, bár kedvelt 
díszítő elem, ilyenkor termőjét lemetszik. 
Használják szirmait is, a fekete, selymes 
szirmok igazi különlegességnek 
számítanak, igaz megszerzésük sok életet 
követel. A különleges virág csokrát akár 
egy aranyért is adhatják. 

 
 

Karag bokor 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: bokor, K5 
Elterjedés: egész Ynev 
Élőhely: hegyi erdők 
Magasság: 1,5-2 láb 
Méreg: - 
Megítélés: hasznos 
Hasznosítás: gyógyhatású bogyók 
Érték: 2 ezüst 

Hegyvidéki lombhullató erdők gyakori 
aljnövényzete ez a másfél-két láb magasra növő 
bokor. Fája és kérge is barna, ágai göcsörtösek és 
rendkívül sűrű növésűek, gyakran tekerednek 
egymásba. Az egész bokrok karomkánt görbülő 
tövisek borítják, amik szúrása különösen fájdalmas. 
A tövisek igen erősen rögzülnek a káosz szeszéje 
szerint kanyargó ágakhoz, és apró, centis késekként 
vágják szét a beléjük akadókat.  

Levelei aprók és méregzöldek, alakjuk ovális. 
Virága jellegtelen, halványzöld, termése azonban 
sokkal érdekesebb. A cseresznye nagyságú, kék 
bogyókhoz bár igen nehéz és fájdalmas hozzájutni, 
megéri, hiszen rendkívüli gyógyító hatásúak. 10-15 
szem evése naponként kétszeresére gyógyítja a 
sebek gyógyulását, az Fp-k és Ép-k visszatérését. A 
bokrok magányosan nőnek, egy bokron 30+6K10 
érett bogyó van. Leszedni őket igen nehéz a tövisek 
miatt, minden 2K10 szem szedése közben K4+1 Fp-t 
sebződik a szüretelő. A bogyók igen keresettek, 
tucatja egy ezüstbe is kerülhet. 

Kékplatán 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: ligetek 
Elterjedés: Észak-Ynev, Pidera-hegység 
Élőhely: hegyi erdők 
Magasság: átlagos fa 
Méreg: - 
Megítélés: Morgena fája 
Hasznosítás: ritka 
Érték: - 

A fa leginkább Észak-Yneven, a Pidera 
hegységben elterjedt növény. Különlegessége, hogy 
ágai igen sűrűn nőnek, még a gallyai is terebélyes 
koronát alkotnak. Sötét árnyat vet, szívesen 
húzódnak alá a nagy melegben, de sűrű ágai télen is 
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homályt teremtenek köréje. Innen ered a mondás, 
miszerint az alkonyok asszonyának kedves növénye. 
Nevét halványkék virágairól kapta, melyet tavasszal 
csodálhatnak az emberek és özönlenek el a rovarok.  

Fája félkemény, ritkán használják 
fegyverekhez, néha, építkezésekhez vágnak ki 
néhányat, de Morgenától való félelmükben kivágását 
az emberek kerülik. Főként a hegyekben alkot 
kisebb ligeteket, melyet a fenyőerdők ritka 
aljnövényzete és tökéletes félhomály jellemez. 
Tenyérnyi levelei sötétzöldek, a levelek sűrű erezete 
is sötét árnyalatú.  

Törzse barázdált, zömök, sötétszürke színű, 
fája is sötétszürke árnyalatú, néhol kék színnel. A 
népi mondások szerint Morgena rejti el azt, aki a 
lombjában keres menedéket, ha pedig erről a sokágú 
fáról leesik valaki, az az Árnyékúrnő rosszallását 
jelzi. (PPL2,35/3/1) 

Kéksavgomba 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: telep 
Elterjedés: egész Ynev 
Élőhely: árnyékos helyek 
Magasság: 1 hüvelyk 
Méreg: kék sav (5) 
Megítélés: nem kedvelt 
Hasznosítás: tisztítószer, méreg 
Érték: 3 ezüst 

Az apró gomba kékesszürke, taplószerű 
telepeit elhagyott, ritkán használt helyeken 
találkozhatunk. Fanyar szaguk miatt nem kedvelik, 
már tenyérnyi telep is tönkreteheti akár egy nagyobb 
szoba levegőjét. A gomba igénytelen; a nedves, 
nyirkos helyeken éppúgy megél, mint a száraz 
felületeken. A legtöbb árnyékos helyen található 
belőlük. Közismert felhasználása, hogy nedvéből – 
egyszerű eljárással – tisztítószert készítenek, mely a 
legjobbak egyike Észak-Yneven. 

A kéksavgomba nedve gyenge savnak számít, 
és elpusztít minden bőrön át terjedő betegséget 
okozó baktériumot. A szervezetbe azonban nem 
kerülhet, már gyűszűnyi adagja is mérgező. Az 
5.szintű méreg sikeres egészségpróba esetén 
rosszullétet, sikertelen egészségpróba esetén görcsöt, 
majd K6 óra múltán halált okoz. Sikeres 
egészségpróba esetén óránként újabb próba dobható, 
melyből csak három egymás utáni sikeres próba 
esetén gyógyul ki az áldozat.  

A kéksavgombának kétmaroknyi 
mennyiségéből nyerhető ki egy adag 
ételméregnek minősülő kéksav, míg, ha 
szakszerűen kifőzik, egy maréknyi 
mennyiségből két adag sav nyerhető. A kinyert 
kéksavat tartósító hatású anyaggal főzik egybe, 
majd hígítják. Az így előállított tisztítószer 
adagjáért (2dl) 3 ezüstöt kérnek. Mivel a 
kéksav méregnek sem akármilyen, előállítását 
általában csak hatósági felügyelet mellett 
engedélyezik. 

Kráni indásvirág 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: K6 
Elterjedés: Kráni medence 
Élőhely: erdők 
Magasság: 1,5 láb 
Méreg: - 
Megítélés: félelem 
Hasznosítás: alkímia 
Érték: - 

A Kráni indásvirág a sötét Krán egy 
jellegzetes, bár nem túl gyakori növénye. Szinte 
mindenféle erdőben megtalálható, a hideg 
hegyi erdőktől egészen a mocsarak nedves 
területeiig, magában viszont sohasem nő. A 
kráni indásvirág tulajdonképpen egy bokor. 

Magassága eléri a másfél lábat is, olyakor 
azonban akár két láb magasra is megnő. Fás 
szára vörösesbarna, háromosztatú, kardszerűen 
hosszúkás levelei szinte kékeszöldek. Ágainak 
tövében két-két inda sarjad, amik akár kétlábnyi 
hosszúra is megnőnek, és elterülnek a bokor 
mellett. Virága kéttenyérnyi, és húsos szirmai 
koromfeketék. A virágok egyes indák végein 
nőnek, és a megtermékenyített indák 
sarjadzással szaporodnak tovább. A virágtalan 
csápok végén szájszerűen szétnyitható, érzékelő 
csövecskékkel és karmos „fogakkal” telezsúfolt 
végfej fejlődik. 

A növény húsevő, áldozatai pedig kisebb 
állatok, rágcsálók, de alkalmanként még egy 
kutya nagyságú élőlényt is megtámadhat. 
Csápjai villámgyors mozdulattal vetődnek 
áldozata felé. Ké-ük 24, Té-ük 40, Vé-ük 85. A 
csápok az áldozat hőmérsékletét és a levegő 
mozgását érzékelik. Támadásuknál érvényesül 
a túlerő szabálya, egy bokornak 2K6+3 csápja 



 MAGUS                                                              Ynevi növények                                                                Kalandozok.hu 

7 
 

van. Amelyik csápnak nem sikerült 
megragadnia áldozatát, az újra próbálkozik, 
míg amelyik célba talált, az apró tüskéivel 
belekapaszkodik annak bőrébe. (K2 Sp) 
Ezután olyan szorosan fogja, hogy 
leszakítani szinte lehetetlen, már csak azért 
is, mert a háromhüvelyknyi végfejen alig 
lehet fogást találni, és a csáp maga 
hihetetlenül erős. (A végfej -3-al dobott 
erőpróbával lefejthető, de ilyenkor csak arra 
kell koncentrálni. A csápok sikeres találattal 
és legalább 6 Sp sebzéssel levághatók. 
Mivel mozognak, ezért csak 
támadódobással vághatók le.) A hozzáértők 
kötöző anyagnak is használják, amíg 
elszárad – ez akár egy hétig is eltarthat – 
szinte eltéphetetlen növényi kötöző anyag. 
A végfejet ezután lassan emésztőnedvet 
fecskendeznek az áldozatba, és 
folyamatosan felszívják, az előkészített 
nedveket és az oldott húst. (Az 
emésztőnedv sebzése K6 Fp körönként.) Ha 
az áldozat már kiszenvedett, a csápok 
könnyen fogást váltanak. Egy patkányt 3-4, 
egy kutyát 6-8 nap alatt teljesen felfal a 
növény, csak a fehér csontokat hagyva 
hátra. 

A kráni indásvirág leggyakrabban 
olyan helyre nő, ahol nem lehet elkerülni, 
vagy gyakori a mozgás, hiszen itt foghat 
magának könnyen áldozatot. Amikor a 
csápok már fogtak egy zsákmányt, az 
összes igyekszik elkapni, és amíg meg nem 
emésztették az egészet, addig nem 
támadnak új zsákmányra. 

A növény különleges életmódja 
sajátos összetételt is eredményez, nedveit, 
virágát alkimisták és méregkeverők 
használják. Viszonylag veszélyes, ezért 
nem gyűjtik, és ezért ára sem igen van. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lidérczúzmó 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: telep 
Elterjedés: Kráni medence 
Élőhely: hegyi erdők 
Magasság: 1 cm 
Méreg: - 
Megítélés: - 
Hasznosítás: alapanyag 
Érték: 10 réz 

A lidérczuzmó a kráni hegyi erdők gyakori 
lakója. Általában fák törzsére, kövekre települ. Nem 
szereti a túlzott meleget és az erős napfényt, ilyen 
helyeken nem nő.  

Megjelenése apró, sötétszürke telepeket alkot, 
melyek ritkán haladják meg az egy centiméteres 
vastagságot, és a két-háromtenyérnyi foltot. Szaga 
savanyú, az ecetére emlékeztet, de csak közelről 
érezhető, íze kimondottan keserű. Különleges 
tulajdonságát éjszaka lehet megfigyelni, amikor 
bágyadt, vöröses derengést varázsol maga köré. A 
fény igen gyenge, világításra nem használható, de az 
éjszaka sötétjében messzire ellátszik. Innen kapta a 
nevét is. Emellett világításkor hőt bocsát ki, ami 
azért nem éget, de kézzel is érezhetően melegedd, 
mint a környezete. Jellemzője azonban, hogy ha 
hozzáérnek, nagyobb fuvallat éri, akkor a fénye 
elhalványul, esetleg meg is szűnik egy időre, és csak 
hosszú percek múlva dereng fel ismét. 

Mérget nem tartalmaz, de különleges 
vegyületei miatt több méreg és vegyület 
alkotóeleme. Értelemszerűen a méregkeverők, 
alkimisták használják fel különleges összetevőnek, 
az egyszerű emberek félelemmel kerülik el a 
vörösen derengő „mohát”, ami a legendák szerint 
ellopja az emberek emlékezetét. Fűárusok maroknyi 
mennyiségét (4 adag) 10 rézért árulják. 
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Napfű 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: tövek 
Elterjedés: Észak-Ynev nyugati része 
Élőhely: mezők 
Magasság: 3 arasz 
Méreg: - 
Megítélés: dwoon szent fű 
Hasznosítás: világítás 
Érték: 1 ezüst 

A napfű egy különleges fűfajta, mely Észak 
Ynev nyugati részén elterjedt, de elszórtan szinte 
egész Északon előfordul, mindamellett ritkának 
számít. A napos mezőket kedveli, itt kis 
csoportokban nő. Az árnyékosabb részeken 
elpusztul, így kertekben nehéz, zárt terekben pedig 
lehetetlen nevelni.  

A napfű másfél, kétarasznyi magasságú fűféle. 
Színe világoszöld, gyökere viszont élénk rózsaszín. 
Levelei párban nőnek, a hosszabb és rövidebb 
levelek váltakoznak, szélesek és körülölelik a 
növény szárát. Egy dwoon népi babona szerint, aki 
páratlan levelű napfüvet talál, arra a Napisten 
szerencsétlenséget bocsát. Virágát tavasszal hozza, a 
középen, egymagában álló vékony száron egy alig 
észrevehető, virágporban gazdag virágzat fejlődik, 
amit a szél hord szerteszét. Termését a legnagyobb 
melegben, nyár közepén hozza, a virág helyén 
kifejlődő apró mag hosszú bolyhokkal rendelkezik, 
és amikor megérett, a szélbe kapaszkodva jut el a 
következő növény helyére. 

A növény teljesen ártalmatlan, bár kesernyés 
íze miatt az állatok nem szívesen fogyasztják. 
Különleges tulajdonsága, hogy megszárított levelei 
különösen erős, bántó fénnyel égnek, emiatt 
kaphatta nevét is. Égési hőmérséklete nem túl 
magas, csak a fénye erős, ami különösen zárt térben, 
vagy éjszaka feltűnő. 

A leveleket ezért összegyűjtik, és a 
legkülönfélébb világító célokra használják fel. 
Mutatványosok kedvelt eszköze, bár nem olcsó. 
Állítólag néhány ritka Ranil szertartásnál is 
használják. 

Kevéssé ismert, hogy a rózsaszínű gyökér 
vékonyabb részeiből hamar romló, ám csodálatosan 
szép vörös festék főzhető, ami észak tájékozottabb 
festőinek egyik kedvence. A növény nem túl 
gyakori, emiatt nagyobb mennyiségű festék 

kinyerésére nem alkalmas ez a recept. A dwoon 
népi megítélés szerint a növény Ranil szent 
adománya, ami csak azért különös, mert a ritka 
fűféléből a Dwill Unió területén tenyészik a 
legkevesebb. Szedése itt sem tilos, de elvárják a 
kellő tiszteletet. Szárított leveleinek egy 
csomagjáért – ami 1-2 percig ég – akár egy 
ezüstöt is elkérnek. (A Fekete Vizek alapján) 

Pengefű 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: mező 
Elterjedés: egész Ynev 
Élőhely: napos rétek 
Magasság: 0,5 láb 
Méreg: - 
Megítélés: nem kedvelt 
Hasznosítás: csapdák 
Érték: - 

A pengefű egész Yneven elterjedt, ismert 
fűféle. Főleg elhagyott helyeken nő, egész 
mezőket alkotva. A hagyományos fűhöz 
hasonló csomókban nő, és akár féllábnyira is 
megnőhet. A fűszálat elkeskenyedők, színük 
sötétzöld, szélük pedig ezüstös csillogású. 
Anyaguk, bár fűféle, merev, viszonylag 
kemény. Különösen a szélük az, a növény 
ugyanis kis mennyiségű fémet választ ki a 
talajból, ami peremére rakódik le. A pengefű 
így éles és hegyes, akár komoly sérüléseket is 
okozhat. Egy mezőn átvágva még a vastag 
ruhát is összeszabdalja, az állatok lábát 
megvágja, és bár egy tő nem jelentene komoly 
veszélyt, mindig nagy tömegben nő. Beleesni 
például egyáltalán nem tanácsos. 
Természetesen nem igazi kardpengék, szálai 
elhajlanak, de apró vágásokat okoznak. A 
pengefű sebzése tövenként nagyjából 1 Fp, 
természetesen egy mezőn átvágó ember nem 
érintkezik egyszerre egy tő minden szálával!  

Az állatok elkerülik az ilyen mezőket, 
mivel fájdalmas átkelni rajuk, és az apró 
sérülések később el is fertőződhetnek. Az 
emberek sem szívesen vágnak át a pengefű 
alkotta réteken. Emiatt az ilyen rétek igazi ritka 
növényeket is rejthetnek, mert azokat nem 
háborgatja senki. Az emberek olcsó 
csapdákhoz, primitív vidékeken puha anyagok 
vágásához használják, persze ilyenkor gyakran 
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kell cserélni. A szedésénél is vigyázni kell, 
mert a háromujjnyi szélességet is elérő 
fűszálak csúnyán elvághatják a kezet. 
Feljegyzések tanúsítják, hogy próbálkoztak 
már a pengefű élein összegyűlt fém 
kinyerésével is, de ez annyira szaporátlan, 
hogy még rabszolgamunkásokkal sem éri 
meg. Természetesen dísznövényként, illetve 
kertek védelmére is hasznosítják a nem 
mindennapi szépségű növényt. A népi 
legendákban persze sok helyen feltűnik, elf 
nyílhegyek, páncélok anyagaként mesélnek 
róla, és természetesen egyes titokzatos 
szörnyetegek is a pengefüvet legelészik… 

Rozsdagomba 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: telep 
Elterjedés: egész Ynev 
Élőhely: erdei tisztások 
Magasság: 3 hüvelyk 
Méreg: - 
Megítélés: nem szeretik 
Hasznosítás: rozsdásítás 
Érték: 4-5 ezüst 

 
A rozsdagomba Ynev egy különleges, 

viszonylag ritka ám ismert növénye. A 
gomba egész Yneven megél, az erdős 
tisztások árnyékosabb részeit kedveli.  

A gomba alig három hüvelyk magas, 
kalapja is hasonló széles. Színe 
világosbarna, cakkos gallérja hófehér. Íze 
kifejezetten rossz, poshadt, ezért nem 
fogyasztják. 

Különleges tulajdonságú a spórája, 
ami miatt nevét is kapta. Az apró szemű, 
barna szemek ugyanis megtámadják a 
fémeket. Fémmel érintkezve elkezdik azt 
félelmetes sebességgel rozsdásítani. Ez a 
folyamat csak akkor veszélyes a fémre, ha 
kifejezetten ráöntik, vagy olyan helyen jár, 
ahol a gombák – így a spórák száma is – 
kifejezetten sűrű. Egyébként a szél 
eloszlatja és gyakorlatilag ártalmatlanul 
szétszórja a spórákat, így szaporodhat a 
gomba. A játék nyelvén a rozsdásítás úgy 
megy végbe, hogy a spórák fémre 
kerülésétől kezdve K10 körön belül 

megkezdik áldatlan hatásukat. A fém ilyenkor 
látható mértékben rozsdásodik, felhólyagzik, vörös 
árnyalatú, törékeny lesz. A spórák percenként K6 
STP-t vonnak el a fémtől. Ha a fém STP-i 
elfogynak, akkor teljesen elrozsdáll, gyakorlatilag 
egy erős ütéssel porrá törhető. A rozsdásodás nem 
terjed, akkor sem, ha a felülethez újabb fém tárgy ér. 
Egy gomba spórája hozzávetőleg egy arasznyi szer 
egy arasznyi területű fémet borít be. A rozsdállás 
gyorsasága a koncentrációval sem növekszik. A 
folyamat szinte megállíthatatlan, mert a fénybe 
maródott spórákat lehetetlen eltávolítani. Az első két 
körben még leégethetők a felületről, de ezt csak a 
gombát ismerők tudják. 

Talán érthető, miért övezi rettegés és gyűlölet 
ezt a gombafajt, amit az emberek igyekeznek minél 
nagyobb mértékben kiirtani környezetükből, még 
mielőtt a spórák megérnének. Amikor érett 
gombákat találnak, azokat fa eszközökkel 
igyekszenek szétverni, gondosan ügyelve arra, 
nehogy véletlenül is beszippantsák a spórákat, amik 
ugyan teljesen ártalmatlanok az emberre, egy kis 
köhögésen kívül semmit nem okoznak, mégis az a 
hit övezi őket, hogy roppant mérgezőek. 

Szintén nincs mit csodálkozni az alvilág 
vonzódásán az érett spórákhoz, amik bár tiltottnak 
számítanak minden városban, a tolvajok mégis 
súlyos aranyakat fizetnek minden kis erszényért, 
amiket az erdőkerülők rozsdagomba spórákkal 
töltenek meg. Egy adagnyi spórát tartalmazó zacskó 
esetenként akár 4-5 ezüstbe is kerülhet. 

Sárga penész 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: telep 
Elterjedés: egész Ynev 
Élőhely: barlangok 
Magasság: - 
Méreg: spóra 
Megítélés: - 
Hasznosítás: - 
Érték: - 

A Sárga penész a penészgombák családjába 
tartozik. Egész Yneven közönségesnek számít, a 
kontinens szinte valamennyi barlangjában 
találkozhatunk vele. A gomba a sötét és hűvös 
helyeken nő, akár több négyzetlábnyi telepekben. 
Színe fakó sárga.  
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Ezekből a gombákból mérgező spórafelhő 
lövell ki, ha megbolygatják őket (pl. rálépnek vagy 
ráfekszenek a kalandozók). A gombaspóra 
megtelepszik a légutakban és marja a nyálkahártyát, 
ezért minden 3 méteren belül állónak állóképesség 
próbát kell dobni, ami, ha sikertelen, elveszítenek 
K6 Fp-t, sikeres próba esetén nincs Fp vesztés. Egy 
perc elteltével újabb állóképesség próbát kell dobni 
– még akkor is, ha az előző sikeres volt. Sikertelen 
próba esetén a gomba spórája újabb K6 Fp 
veszteséget okoz.  

A tűz elpusztítja a Sárga penészt, míg a 
napfény elejét veszi a robbanásnak, ami a spórát a 
levegőbe juttatja. Ezeket 3. fokú herbalizmussal 
ismerheti a karakter. A penésztelepek ezen kívül 
érzékenyek is, ha kilőtték spóráikat, legtöbbször el is 
pusztulnak, ezért a rajtuk keresztülhaladó barlangi 
állatok nyoma gyakran napokig jól látszik. Emellett 
akad néhány barlangi állat, amelyik immunis a spóra 
maró hatására, ezek fogyasztják is a Sárga penészt. 
Gyakorlott barlangjárók felismerik és el is kerülik 
telepeiket. (Lord RuFuS cikke nyomán) 

Shugaru-fa 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: változó 
Elterjedés: Krán 
Élőhely: erdők, mezők, hegyek 
Magasság: 4-5 láb 
Méreg: - 
Megítélés: keresett 
Hasznosítás: tea, dió 
Érték: 1-2 réz / szem 

Kránban élő fafajta. Alacsony, inkább 
szétterülő, magassága alig éri el a 4-5 lábat. Törzse 
és ágai vastagok, kérge sötétszürke. Fája sötétbarna 
és puha, kiszáradás után porlani kezd, ezért semmire 
nem használható. Nem így hosszúkás, méregzöld 
levelei, melyek ugyan nyersen rágva hasmenést 
okoznak, a belőlük főzött tea azonban élénkítő 
hatású. 

Még érdekesebb a termése, a shugaru-dió. A 
világosszürke dió héja kézzel is törhető, viszonylag 
puha. A kesernyés ízű, sárga dióbelet kis 
mennyiségben fűszerként is használják, rendszeres 
rágása pedig csökkenti a teljes kipihenéshez 
szükséges időt. Minden diót-rágott óra kivált egy 
órát a pihenésből, de az nem csökkenhet egy alá, 
maximuma pedig az állóképesség tíz feletti részének 

kétszerese lehet. Egy órányi folyamatos 
rágáshoz négy egész dió bele szükséges. A 
hatás persze nem érhető el azonnal, az első 
héten akármennyit is rág az illető, csak egy óra 
alvás váltható ki, s ez az adag hetente 
emelkedik egyel, egészen a maximumig. Ehhez 
persze a hét minden napján meg kell rágnia a 
szükséges mennyiségű shugaru-diót. Ha a 
folyamat megszakad, akkor az addig elért órák 
száma lesz a szervezet elérhető maximuma, 
persze mindig csak a szükséges mennyiségű dió 
elfogyasztása után, amíg el nem kezdi a 
rendszeres evést, így fojtatva a folyamatot. Ezt 
már saját elért maximumáról kezdheti.  

Ha egyszer valaki már elérte a 
maximumot – illetve az odáig vezető úton 
bármelyik mennyiséget – akkor már elég csak 
alkalomszerűen rágnia a diót, a szervezete 
megszokja, és bármikor elérheti a kívánt hatást. 

A szívós-olajos dióbél piszkossárgára 
színezi a fogakat, és fokozza az agresszív 
hajlamot. Játéktechnikailag az éppen aktuálisan 
kiváltott pihenés-órák mennyiségének felével 
csökkenti az asztrált. (és persze jó szerepjátékot 
igényel.) Ez a hatás a dió élénkítő hatásával 
megegyező ideig hat. Rendszeres használata 
hosszabb távon szívpanaszokat okoz. 

Hatása miatta a közepes gyakoriságú fa 
termése keresett és értékes is, egyetlen szemért 
akár egy rezet is elkérhetnek. Szintén a 
shugaru-dióból készül a shugaru-olajnak is 
nevezett igen drága ajzószer. 

A termés értékes, egyes kereskedők nem 
átallnak egy, akár kettő rezet is elkérni egyetlen 
szemért. Persze annyival még nem sokra megy 
a kalandozó… 

Szurokfű 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: mezők 
Elterjedés: Krán, Kráni régió 
Élőhely: erdők, hűvös mezők 
Magasság: fél láb 
Méreg: - 
Megítélés: - 
Hasznosítás: festék 
Érték: 3 réz 

A szurokfű Dél Yneven ritka, de a kráni 
régióban és Kránban közönségesnek számító 
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fűféle. Erdők aljnövényzeteként, és 
hűvösebb mezőkön nő, megtalálható a 
mocsári erdők szélén is, a túlzott 
nedvességet azonban nem kedveli.  

A szurokfű fél láb magas, vastag, 
húsos levelei egyenesen törnek felfelé. 
Felülete viaszos, szinte kemény, belseje 
azonban lédús. Színe sötétzöld, ezt fekete 
nedvének köszönheti. Lédús belsejét 
ugyanis fekete színű, sűrű folyadék tölti ki, 
ami népszerűtlenné teszi az egyszerű állatok 
között, és keresetté az emberek szemében. 

A szurokfű levének szaga édeskés, íze 
azonban kimondottan keserű. A 
szurokszerűen sűrű, fekete folyadék nem 
mérgező ugyan, de aki megeszi, annak 
biztosan gyomorrontást okoz. 
(egészségpróba -2-vel, sikertelenség esetén 
azonnali hányás) 

A szurokfű nedve több vegyület 
alkotóeleme is, leggyakoribb felhasználása 
azonban festékként történik, mert amit 
megfog, arról nehezen kopik le. Az emberi 
bőrön is sötét foltot hagy, ami csak napon 
múlva kopik le, vízzel lemosni lehetetlen. 
Emiatt a szurokfűvel festők keze szinte 
ijesztően fekete, körmük tövéből pedig soha 
nem kopik ki a festék. Ezen tulajdonsága 
miatt szövetek kedvelt színezője a sötét 
birodalomban.  

Nem közismert ugyan, de 
gyógyhatása is van, a fekete folyadék, 
amellett, hogy nehéz elviselni, megvédi a 
szervezetet az emésztőrendszerre ható 
mérgek és betegségek ellen, egy adag 
elfogyasztása fél napra +2-t jelent az ilyen 
irányú egészségpróbákra. 

Hasznos tulajdonságai miatt gyűjtik, 
és a szövetfestők, festékkészítők mellett az 
alkimisták, gyógyítók és a méregkeverők is 
alkalmazzák. Kötegét, melyből három adag 
nedv nyerhető, 25 rézért árulják. 

 
 
 
 
 
 

Tűfű 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: tövek 
Elterjedés: Taba el-Ibara 
Élőhely: árnyékos helyek 
Magasság: 2-3 cm 
Méreg: középső ér 
Megítélés: - 
Hasznosítás: hashajtó, méreg 
Érték: 70-90 réz 

A tűfű a Taba el-Ibara sivatagának gyakori, 
mégis alig észrevehető fűféléje. Az árnyékos, még 
ha nem is hűvös helyeket kedveli, ezért kövek 
tövében, fék, bokrok, nagyobb növények tövében 
fordul elő. Dzsad neve – hasonló jelentéssel – 
Szreddzsal. 

A felületes szemlélődő könnyen mohának 
nézheti, hiszen a kicsiny tövekben növő fű alig 
magasabb 2-3 centiméternél. Színe fakó zöld és 
sötétzöld között változik, attól függően, hogy 
mennyi vízhez jutott. Levelei egészen vékonyak, tű 
szerűek, csak középen futó erük dagad ki belőlük, 
ami sárgás árnyalatú. Virága észrevehetetlenül apró, 
zöld színű, apró magvai pedig a szél segítségével 
terjednek szerte a köves sivatagban. 

A füvet apró termete miatt kevés állat 
fogyaszthatja el, ám veszélye – még az emberre 
nézve is – hogy hashajtó hatású. Mérge 1. szintű, az 
emésztőrendszerre hat, és szerencsés esetben egy 
kicsi hasfájást kivéve semmilyen hatása nincs, míg 
elvétett egészségpróba esetén K10 óráig tartó, 
félóránként jelentkező hashajtó hatású. A 
hüvelyknyi fű négy töve felel meg egy adagnak, 
amiből minden újabb emeli a méreg szintjét.  

A tűfű annyira felborítja és meggyorsítja az 
emésztési folyamatot, hogy a sivatagi gyógyászok 
egyszerűbb ételmérgezések ellen is használják, 
mivel ha a méreg nem hat azonnal, jó eséllyel még 
idő előtt távozik a szervezetből, minden egyébbel 
együtt. Persze a sivatagban nagy ilyenkor a 
kiszáradás veszélye…. A tűfű hatóanyagát a középső 
ér hordozza, ami az azonos nevű dzsad ételméreg 
legfontosabb alapanyaga is.  

A tűfű megítélése semleges, esetleg 
hasznosnak is tartják, mérete elrejti az avatatlan és a 
felületes szemlélők elől. Méregkeverők és 
kirurgusok egyaránt használják. Egy adagjának ára – 
ami fél adag méreghez elegendő – 70-90 réz is lehet. 
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Világító gomba 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: telep 
Elterjedés: egész Ynev 
Élőhely: barlangok 
Magasság: 1 arasz 
Méreg: - 
Megítélés: - 
Hasznosítás: világítás, fűszer 
Érték: 4 ezüst 

A világító gomba a barlangi gombák 
családjába tartozó növény. Megjelenése apró, 
elsatnyult cserjére emlékeztet. Színe barnás, felülete 
nedves és hűvös. A barlangok sötét részein él, ahol ő 
maga teremt halovány fényt. Az általa kisugárzott 
halványlila derengés megvilágítja a termeket és a 
folyosókat. A természetes napfényre érzékeny, de 
más erős fényben is pusztulásnak indul. A föld alatti 
népek világításra használják, gyakran telepítik olyan 
járatokba, ahol nem szükséges erős fény. Egyes 
barlangi élőlények fogyasztják is, de csak kis 
mennyiségben.  

Elvileg egy egyszerű ember számára is 
fogyasztható lenne, de aki nincs hozzászokva, annak 
igen erős fájdalommal és görcsökkel kísért 
gyomorrontást okoz. Érdekes íze miatt azonban 
előfordul, hogy fűszerként használják, mivel a kis 
mennyiség még nem okoz semmit. Az ilyen fűszer 
beszerzése igen költséges, mivel csak barlangok 
mélyén él, és kihozva egy-két nap alatt teljesen 
elpusztul. A szakértők szerint a jó ízét már egy nap 
után elveszti, így minden lakomára frisset kell 
szerezni. Nem csoda, hogy a fűszerként való 
fogyasztása csak a hegységek közvetlen közelében 
élő népeknél terjedt el. A világító gombát már 1. 
fokú herbalizmussal és 1. fokú barlangjárás 
képzettséggel is ismerheti a karakter. (Lord RuFuS 
cikke nyomán) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zöld nyálka 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: telep 
Elterjedés: egész Ynev 
Élőhely: barlangok 
Magasság: - 
Méreg: maró emésztőnedv 
Megítélés: káros 
Hasznosítás: - 
Érték: - 

Barlangi növény, a nyálkák csoportjába 
tartozik. Egész Yneven előfordul, barlangok, 
labirintusok sötét, hideg részein él. A csatornák 
sötét része is ideális élőhely számára, de ahhoz 
valahogy oda kell juttatni, hogy ott is 
előforduljon. A zölden csillogó, szerves iszap 
szinte mindent beborít, ami elég hosszú ideig 
van sötét és nedves helyen, de a zöld nyálka a 
szokványos nyálkák egy igen veszedelmes 
fajtája. Ez a faj felfalja a vele érintkezésbe lépő 
húst és szerves anyagokat, és még a fémeket is 
képes feloldani. Ez a világoszöld, nedves és 
ragadós nyálka foltokban tapad a barlangok 
falaira, a mennyezetre és a padlóra, és azonnal 
szaporodni kezd, amint elfogyasztott némi 
szerves anyagot. Felülete enyhén ragadós, ami 
az emberre és a nagyobb állatokra nem jelent 
veszélyt, de az apró rovarok beleragadnak. 
Mozgás (és potenciális élelem) hatására 
lepottyan a falakról és a mennyezetről (Té-je 
40+meglepetés és egyéb módosítók), és rátapad 
áldozatára. Sokszor kihasználja, hogy az 
áldozatai beleragadva a padlón lévő darabokba 
lelassulnak, és ez alatt támad. 

 A zsákmányon lévő nyálka szétterül az 
áldozat testén, és azonnal elkezdi emészteni azt. 
A nyálka csak az élő húsból nyer tápanyagot, 
de válogatás nélkül megemészt mindent, ami az 
áldozaton van, legyen az vért vagy ruha. A húst 
faló zöld nyálkafolt körönként 1k6 pontnyi 
időleges állóképesség vesztést okoz. Az 
érintkezés első körében a nyálka még 
lekaparható a szerencsétlenül járt lényről, a 
kaparószerszám ellenben valószínű elvész. A 
második körtől azonban már meg kell 
fagyasztani, le kell égetni, vagy le kell vágni az 
áldozatról, mindegyik sérülést okoz az 
áldozatnak is. A nyálka Vé-je megegyezik az 
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áldozatéval, akire rányomta magát és a célt 
tévesztett támadódobások automatikusan a 
szerencsétlent találják el fegyveres 
eltávolításánál. A zöld nyálka foltot 
szélsőséges hideg vagy meleg (2K6 Fp-t 
okozó), a napfény vagy a gyógyítás (3 Ép+6 
Fp) varázslat távolítja el. A nyálka 2K6 
pontnyi STP sebzést okoz a fának és a 
fémnek. A kő ellenáll a nyálkának. 

A nyálka élőlény, ami azt jelenti, 
hogy a kikülönített részek táplálék híján 
elpusztulnak. A leesésen kívül azonban nem 
képes mozogni, így a földre került nyálka 
nem mászhat el. A nyálkatelepek 
fokozatosan nőnek fel a falakra, és csak egy 
részük esik rá az áldozatra, amiből aztán a 
lent élők is táplálkozhatnak. Az emésztő 
anyagát eltávolítani, elválasztani nem lehet, 
így nemigen szokták maró anyagként 
alkalmazni. Mindenesetre beszerzése 
egyszerű és olcsó, bár a drága üveget is 
megemészti, még ha lassan is, ezért 
kővályúkban kell tartani. Tárolása nyűgös, 

mivel etetni kell, hiszen máskülönben elpusztul. Az 
etetést azonban nem tanácsos túlzásba se vinni, mert 
könnyen kinőhet tárolóedényéből.  

 A törpék véleménye szerint a zöld nyálka a 
bányászat és a föld alatti építkezés legádázabb 
ellensége. Saját módszereik vannak a fertőzött 
területek megtisztítására, és ha hinni lehet a 
szavaiknak, akkor ezek a módszerek nagyon 
alaposak. „Ez a vacak azonnal visszanő, ha rosszul 
csinálod” – vallják. (Lord RuFuS cikke nyomán) 
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