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Varázstárgyak és ereklyék 
 
E leírás megalkotásánál azon gondolkoztam, hogy kisszintű varázstárgyakat alkotni bárki tud. 
DE magasabb szinten, erősebb tárgyakat ill. ereklyéket alkotni már sokkal nehezebb.  Célom 
úgy megalkotni egy ereklyét, hogy ne isteni magasságokba emelje a karaktert, ugyanakkor 
kellően erős legyen, hogy ereklyének lehessen nevezni. Varázstárgyak esetén ugyan ez  a 
mérce. Kérdés hogy sikerült e ?? Igyekeztem minél fantáziadúsabb tárgyakat kitalálni, 
remélem sikerült. A tárgyak az Új Törvénykönyv és az Új Bestiárium figyelembevétele 
alapján lettek megalkotva. 
( A varázstárgyakat 8.szint felett ajánlom, az ereklyéket 10.+ szint felett ajánlom 
használatra, s ekkor is véres verejtékkel kelljen megszerezniük…..mert ekkor lesz 
becsülete a tárgynak) 
 

Varázstárgyak 
 
 
- Sárkánybot: 
Ez a típusú fegyver niarei eredetű, létezése csak kevesek számára ismert. Ha esetleg találkozik 
a szerencsés egy ilyen bottal, sem biztos hogy rábukkan a benne rejlő erőre, maximum egy 
sárkányfaragásos fegyvernek tartja. Ugyanis a bot csak harcművészek kezében mutatja meg 
igazi hatalmát, és közülük csak a legnagyobbak birtokolhatják. Beszerzése igen nehézkes, 
mivel csak pár kolostor ismeri az elkészítését Niare szerte, és csak azoknak adományozzák, 
akik valamely formában kiérdemlik a kegyet, hogy forgathassák. A bot különlegessége, hogy 
egy lesz a használója tudatával, idővel a lelkéhez idomul, és azzal harmóniába kerül. 
Tulajdonosa másképp érzékeli a környezetét, hiszen van egy „társa” akivel megoszthatja a 
szemlélődés gondját-baját. A fegyver egy lesz használójával, egy bajtárs, aki „érzékel” a 
harcművész helyett is. A bot mégse élő, nem bír saját lélekkel, hanem a harcművész „lélek-
pótlékja”. A bot lehetővé teszi, hogy pszi pontjai a harcművésznek 2szer gyorsabban 
regenerálódjanak, ha az meditál. Ugyanakkor a bot által bármely sárkányharc-diszciplínája 
1-gyel kevesebb pszi pontba kerül (alkalmazásonként) minden szint után, amit a harcművész a 
bot birtoklásával tölt (de min. 1pszi pont) . Értékei az alapon túl: Ké +5, Té +10, Vé+15 . 
 
- Tárnákat rengető: 
A rúnákkal gazdagon díszített hadipörölyök a törpék szaktudását dicsérik. Mondják, hogy 
ezen harci kalapácsokat még a nagy háborúban készítették a törpék, hogy hatékonyabban 
vehessék fel a harcot Tyranno teremtményeivel. Természetesen csak a legnagyobb harcosaik, 
bajnokaik foghatták kezükben a remekműveket, hogy rendet vágjanak a démonok hordáiban. 
Nem sok bajnok jött át Beriquelről a fegyverével, s amelyek mégis megmaradtak, azokat nagy 
becsben tartják a leszármazottak, és semmi pénzért nem válnának meg tőlük. Természetesen 
Ynev szerte vívott háborúkban „elkallódott” egy-kettő, amikor gazdájával együtt nyoma 
veszett. A fegyver pusztító ereje a benne rejlő od-ban rejlik. A bekovácsolt ősmágikus hatás 
alapján elemi mágia és térmágia különös egyvelegét alkalmazza a célponton. A megtámadott 
anyag köztes síkra kerül pusztító szélvész, és földrengés kíséretében, mintha egy hatalmas 
ököl törölné el a föld színéről 20 ynevi láb sugarú körcikkelyben (fegyver támadási 
irányában). A személyes aurával bíró „dolgok” pedig  + 6k6 Sp-t szenvednek el , melynek 
kivédését 6 Hatásszintnyi Hatalomszó  ( Új Bestiárium/ Ősmágia ) ellen tehetik meg.  
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A kalapács a hatást folyamatosan sugározza, ütésenként alkalmazza, ha az alkalmazó 
gondolati utasításban erre parancsot ad. A romboló erő napi 1 alkalommal használható (-2od/ 
használat)! A fegyver értékei: Ké +5, Té +25, Vé+10 , + 3Sp . Továbbá bír 10 Od ponttal, 
amit aktívan csak az adott varázslatra enged használni, amúgy csak passzív ellenállást fejt ki. 
Amennyiben nincs erős mágikus forrás a közelben az Od regenerációt tulajdonosa lelki 
energiáiból pótolja. Napi 1 Od-ot regenerálódik, és cserébe 1 Asztrál és Mentál pont 
veszteséget okoz tulajának ideiglenesen, amit hagyományos módón, pihenéssel lehet 
visszaszerezni.  
 
- A sziszegő halál 
Ezen tárgy egy egyszerű lándzsa, mely egy masszív gránithegyből, egyszerű fa nyélből, és 
kígyófaragásból áll, mely a lándzsa hegyét öleli körül. Figyelmes szemlélő észreveheti, hogy 
a kígyókon apró képírás található. A témában járatos személy azon találja magát, hogy a 
gyíknépek egy igen furcsa varázsfegyverére talált rá. Ezen fegyverek a nép történetének 
korábbi szakaszában készült, mikor még megvolt a tudásuk ilyen tárgy készítéséhez. A 
fegyver speciális képessége, hogy amikor a tulajdonosa azt kívánja a lándzsa képes kígyóvá 
átalakulni, és vissza. Ekkor a kígyó nem élő állat, hanem csak egy primitív akarattal 
rendelkező mágikus-fegyver kígyó alakban. Ez az állati lélekkel bíró „kígyó” híven próbálja 
követni gazdája gondolati utasításait. A lándzsa a varázslatot folyamatosan sugározza, és a 
varázslat bármennyiszer alkalmazható. A birtoklásához szükséges tenni egy akaraterő próbát 
naponta -2 módosító ellenében, mert a „kígyó” megkérdőjelezi a rátermettségét, 
dominanciáját a tulajdonosnak. Amennyiben elvéti a próbát az illető, a dárda átalakul, és 
rátámad hordozójára. A dárda tulajdonságai: Ké +10, Té +10, Vé +5, a kígyófaragásokban és 
a lándzsanyélben méreg tárolható, mely a fegyver használata során bekerül a sebbe. A fegyver 
10 adagnyi folyadék halmazállapotú mérget képes tárolni. Az átalakult kígyó is ezt a mérget 
használja a harapásakor. 
A mágikus kígyó értékei: Hossz 2 láb ( lándzsa hossza), Ké 50 , Té 80 , Vé 90 .  Csak 
mágikus fegyverekkel lehet sebezni, és életereje a dárda Stp-je, ami 200. Ha a tulajdonos 
eszméletét veszíti a lándzsa visszaalakul, mert a kígyóforma fenntartásához, és a parancsok 
kiadásához gyenge koncentráció szükséges, mely közben lehet ugyan harcolni, de varázsolni 
és pszit használni nem. A fegyver lehetőségei elég sokoldalúak, pl. egy sebbe ágyazódott 
kígyó csúnya dolgokra képes… 
 
-Ősök hangjai 
Ezek a fegyverek a Keleti Barbárok földjén készültek. Az adott törzs legkiválóbbja kapja az 
öreg sámántól, hogy azzal védje a törzs érdekeit. Ezen csatabárdok igen nagy becsben vannak 
tulajdonosaik szemében, tőlük csak kemény, halálig tartó küzdelem árán szakadnak el. A 
fegyver közvetíti a tulajdonos felé a törzs régi hőseinek szellemeinek tanácsait, ezzel segítve, 
buzdítva őt. Amíg a fegyvert birtokolja a tulajdonosa, a Szellemek jóindulata  ( 3pontos) 
képességgel bír, és egyfajta fanatikus bátorsággal rendelkezik ( Hősi lélek ) állandó jelleggel.  
A fegyvert csak Halál jellemű, és csak az adott törzs értékrendjeivel egyet értő egyén 
használhatja, mert különben elhallgatnak az Ősök, és csak egy egyszerű csatabárdot tart a 
kezében az új tulajdonos. A tárgy ereje a szellemekben rejlik, értékei amúgy egy 
hagyományos csatabárdé. 
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- Pajzsgyűrű 
Ez a gyűrű egy fehéraranyból készült apró tárgy, melynek felszínére egy kristály-körlapot 
erősítettek, s melyre rúnákkal ráírták a varázslatot. A tulajdonos maga elé tartva gondolati 
úton aktivál általa egy elemi erő burkot, mely megvédi az alatta tartózkodókat egy 2 m sugarú  
félgömbben, melynek középpontja a gyűrűt használó személy. A gyűrűt naponta akárhányszor 
lehet aktiválni, de a „pajzs” csak addig áll, amíg a használója maga elé tudja tartani a gyűrűt, 
illetve át nem törik a varázslatot. Ekkor a varázslat megszűnik, és 1 óráig nem lehet újra 
használni. A elemi erő gömb (Sátor formázás) 20E-s. Ez a tárgy igen ritka , egy hétköznapi 
piacon be nem szerezhető. Ugyanakkor ára sem csekély, hiszen elkészítése komoly varázsló, 
és szakember jelenlétét igényli. (Kb.: 500 arany) 
 
- Uwel szeme 
Ez a tárgy egy amulett, melyet a különösen rátermett, és erős hitű Uwel paplovagoknak ad az 
egyházuk. Az amuletten állandó jelleggel működik a Bizonyosság nevezetű papi varázslat, 
így biztosítva a Bosszúálló lovagjainak feladatuk helyességét. A másik speciális tulajdonsága 
az amulettnek, hogy ha a bűnös szeme elé tartják, akkor annak lelkében megszólal a bűntudat, 
és heves bocsánatkérések közepette próbálja végrehajtani azon kiengesztelést, vezeklést, amit 
az adott lovag kiszab rá. A cselekedet a lelkiismeretből fakad, nem kényszerből, s így akár az 
öngyilkosság sem kizárt. A bűntudat felébresztése ellen tehet sikeres próbát az illető 20 E-s 
Asztrális hatás ellenében. Természetesen ha sikertelen a bűnös ilyen módi megregulázása, 
jöhet a szokásos módszer ( :D pallossal ). Az amulettet csak hívő uwelita tudja használni, s ha 
nem az istenség lovagja viseli, komoly felelősségvonás lesz a vége a hívők részéről… már ha 
megtudják… 
 
-Ranil fénye 
A tárgy egy fényes aranyozott pajzs, melyet Ranil kiválasztottjai kaphatnak csak meg. Hogy 
ki érdemli ki ezt a kegyet, nos az a papság tiszte kideríteni, de majd minden esetben Ranil egy 
lovagja, paplovagja. A pajzs egy 137Mp-os (+20 Vé) közepes rúnapajzs , amely Ranil áldását 
viseli ! A pajzs speciális képessége, hogy ha hordozója szükségesnek ítéli, Ranil dicsőítésével 
az ajkán előhívhatja istene fényét. A varázslat 3 körig tart, és fokozott fényhullámban részesíti  
az ellenfeleket a pajzs előtt 40m-es sugarú gömbben. Az első körben 1k6 Fp sebzést biztosít 
az erős fényár, és azonnali maradandó vakságot, ha be nem csukják a szemüket az ellenfelek. 
A fény körönként + 1k6 sebzést okoz ( 3. körben 3k6), így büntetve Ranil ellenségeit. A 2. és 
3. körben az éghető tárgyak kigyulladnak, és természetes tűzben égnek tovább, a fémek 
felforrósodnak, és ha nem bírják ki a fájdalmat a szenvedő felek, akkor megpróbálnak 
szabadulni a holmiaiktól. Amennyiben a pajzs használója rosszul méri fel istene céljait, akkor 
a varázslat elmarad, ezzel tudatosítva benne tévedését. A pajzs varázslatát, csak fényes nappal 
lehet használni, s csak akkor, ha a Napot nem takarja semmi. A pajzs következő „használata” 
előtt 1 óráig fohászkodni kell Ranilhoz a nap fényénél, különben a varázslat használhatatlan 
addig. A pajzs csak Rend v Élet jelleműek esetén használható, a többieket a képzetlen 
fegyverhasználat sújtja, akkor is ha különben megvan a kellő Pajzshasználat képesség.  
A varázslatot nem Ranil hívők is használhatják, feltéve ha az istenség egyetért a céljaikkal. 
Természetesen a fent említett újratöltési szabályok ezen személyekre is érvényesek, legyenek 
bármilyen hívők. Az hogy ez milyen vallástörés okoz a személyben…nos Ranil biztos örülne 
egy új tisztaszívű hívőnek. :D Az hogy az adott személy hogy jutott a pajzshoz, nos az egy 
másik kérdés, amelyet nem felejtenek a ranil hívők sem feltenni minduntalan a hordozónak!!!   
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Ereklyék 

 
Az ereklyék igen nagy hatalmú varázstárgyak, amiket magas szintű varázslók, papok 
készítettek valamely külső létsík egyik teremtményének segítségével. Ez igen fontos 
megkötés, mert legyen bármekkora hatalmú egy varázstárgy, ha elkészítésében nem 
működött közre nem evilági lény, akkor nem minősül ereklyének. Minden ereklyéből csak 
egyetlen darab létezik, hacsak a leírás másképp nem rendelkezik. Olyankor, ha több példány 
is készült a tárgyból, valószínű, hogy a teljes hatalmát csak a tárgyak együttes 
elhelyezésekor lehet használni. 
Az ereklyéket igen nehéz, olykor lehetetlen megsemmisíteni az Elsődleges Anyagi Síkon, 
elpusztításukra ott van legnagyobb esély, ahonnan a készítésénél közreműködő lény 
származik. 
Minden ereklyére egyformán vonatkoznak az alábbi szabályok: 
- Mágikus ellenállásuk 100%, ami azt jelenti, hogy semmiféle mágia nem fejti ki rájuk 
hatását Yneven. 
- Egoval rendelkeznek, melynek értéke 50 és 100 Ego pont (EP) között váltakozik. 
- Jellemmel rendelkeznek. 
- Háromféle kommunikációs forma közül legalább az egyikkel bírnak. A három 
kommunikációs forma:  
1. Emocionális - érzelmeket sugároznak hordozóiknak, némelyik igen finoman árnyalva.  
2. Telepatikus - gondolati úton történő közlés, általában a hordozó fejében megszólaló hang 
formájában, ritkábban a hordozó agyában olyan gondolatok fogannak meg, amiket az 
ereklye sugall, ám a hordozó úgy gondol rá, mintha saját ötlete volna.  
3. Beszéd - az ereklyék a legkülönfélébb nyelveken tudhatnak beszélni, ez leginkább azon 
múlik, hogy készítője milyen nyelvet beszélt, illetve, ha lelket zártak az ereklyébe, az 
eredetileg milyen nyelveket ismert. 
Könnyen előfordulhat, hogy az ereklye és hordozója közt nézeteltérés alakul ki, ilyenkor az 
Ego dönti el, hogy mi történik. A hordozó(karakter) Egóját a következőképpen 
számolhatjuk ki: 
Ego = Akaraterő * 2 + Intelligencia + Asztrál 
Amennyiben a hordozó Egoja legalább 10-zel nagyobb, úgy az ereklye mindenben követi 
hordozója parancsait és segít neki. Ám ez nem jelenti azt, hogy minden tettel feltétlenül 
egyetért vele. Amennyiben jellemük ellentétes, az ereklye törekedni fog rá, hogy 
megszabaduljon hordozójától, az elveszítse őt, vagy ellopják tőle - lehetőleg olyan valaki, 
akinek kisebb az Egoja, így a tárgy uralni tudja. Persze egy ereklye lehet hűséges is 
hordozójához, ám ez csak abban az esetben valószínű, ha jellemük megegyezik, s a hordozó 
ténylegesen intelligens lényként bánik vele: kikéri és meghallgatja véleményét, ad tanácsaira, 
figyelembe veszi szempontjait, s nem használja ki állandóan Egojából következő uralmát. 
Ha az ereklye Egoja nagyobb, akárcsak 1 ponttal is, úgy a helyzet fordított. Az ereklye 
mindenben uralja hordozóját, az azt teszi, amit az ereklye sugall vagy parancsol neki, az 
ereklyétől nem képes megszabadulni akarattal. A hordozó tudatában lesz szolgai 
helyzetének, s minden cselekedetének - ez persze irtózatos lelki teher, különösen, ha tárgy 
olyan cselekedetekre kényszeríti, ami ellentétes jellemével. Az összefonódás az ereklye és  
 



 

 5

 
hordozója között egyre mélyül, s minden öt, együtt töltött év elteltével 10%-al nő az esélye, 
hogy ha az ereklye elkerül a hordozótól, úgy az ebbe belepusztul. Az ereklyét a hordozójával 
mindig egy különleges mentál-fonál köti össze, amely csak Mentál Szem diszciplínával 
érzékelhető. Ez a mentál-fonál automatikusan kialakul, ha egy ereklye hordozóra lel, azaz, 
ha egy élőlény megérint egy ereklyét. A kezdetekkor csak úgy lehetséges a mentál-fonál 
megtapadása ellen védekezni, ha a karakter tisztában van, hogy ereklyével van dolga, 
koncentrál arra, hogy nem akar a hordozó lenni, és sikeres Akaraterő próbát hajt végre. 
Ilyenkor annyi mínusszal kell számolni, amennyi a két Ego közti különbség. Ha az 
Akaraterő próbát a karakter elvétette, még mindig esélye van, ha megfelelő nagyságú 
Mentális Mágiaellenállással rendelkezik. Az ereklye ugyanis az Egoja plusz 2k10 erősségű 
mentálmágiával próbálja a mentál-fonalat odakötni jövendő hordozójához. Ha az első 
próbálkozása sikertelen, tovább nem igyekszik, ám ekkor a karakternek soha többé nem lehet 
esélye, hogy az ereklye hordozójává váljon. A későbbiekben a mentál-fonál (az közönséges 
mentál-fonállal ellentétben) csak egyféle képpen szakítható el: egy olyan akaratközpont 
írással, melynek erősítése több mint duplája az ereklye EP értékének. Ilyen esetben 
természetesen fennáll a fentebb említett veszély, azaz, hogy a hordozó nem éli túl a mentál-
fonál elszakadását (az ereklye elvesztését). 
Abban az esetben, ha a hordozó Egoja kevesebb, mint 10-zel nagyobb állandó mentális 
küzdelem alakulhat ki. Ha az ereklye és hordozója jelleme megegyezik, úgy esély lehet, hogy 
egy-egy ügy kapcsán megegyezzenek, s az ereklye azt tegye, amit hordozója kíván. Persze ez 
esetben is számít, hogy a hordozó miképp viselkedik az ereklyével (lásd feljebb). Ha azonban 
jellemük ellentétes, minden esetben mentális párbajban dől el, hogy melyikük akarata 
érvényesül. Ez úgy történik, hogy a hordozó (karakter) dob k10-zel. Ha a dobás eredménye 
kisebb, mint a két Ego közti különbség, úgy a hordozó akarata érvényesül, ha nagyobb, 
akkor az ereklye uralja időlegesen a hordozót. Ez az uralom azonban mindig csak egy-egy 
jól meghatározható cselekedetre terjed ki, a következő cselekedetnél újra hasonló módon 
döntik el, hogy ki érvényesüljön. 
Ez azonban egy kard esetében nem jelenti azt, hogy minden csapásnál el kell dönteni, hogy 
hajlandó-e harcolni az ereklye vagy sem - általában hajlandó, hacsak hordozója nem 
haragította magára valamivel, vagy nem olyan valaki ellen akarják használni, aki bármily 
okból fontos az ereklyének. Ráadásul nem mindig a hordozó kezdeményezi az ereklye 
használatát - sűrűn előfordul, hogy az ereklye szándékozik valamit csinálni, vagy 
csináltatni hordozója segítségével. Természetesen ilyenkor is fenti szabályok érvényesülnek. 
Kalandmester! 
Ha ereklyéket szősz a történetedbe, mindig ügyelj arra, hogy egy csapatban egy ereklyénél ne 
legyen több. Miután minden tárgyból csak egy létezik (kevés kivételtől eltekintve), pontosan 
vezesd, hogy az ereklye éppen kinél van, még véletlenül se találhassa meg más. Ha 
kalandodba olyan valaki szándékozik beállni, akinek más KM-nél szerzett ereklyéje van, 
gondosan mérlegeld, hogy a te Yneveden az a tárgy nincs-e ismert személynél, vagy helyen - 
ha igen, úgy a jövevényt ne engedd az ereklyével beállni a játékba, vagy találd ki a te 
univerzumodban is hihető módon, hogy hogyan került hozzá. 
Mielőtt bárkinek megengednéd, hogy ereklyéje legyen, gondosan mérlegeld a 
következményeket - az ereklye egyszerre áldás és átok. 
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Egy karakter egész életét meghatározza, ha ereklyéhez jut - olyan hatalommal ruházhatja 
fel, amire Ynev minden táján felfigyelnek, s lesznek olyanok, akik nem örülnek egy ereklye 
előkerülésének, egy új Hatalom felbukkanásának. Így azután sokan fognak vadászni a 
karakterre, ha az nem kellőképp óvatos, és ostobán dicsekszik szerzeményével. Különösen 
veszedelmes ez, ha alacsony szintű karaktert jutatsz efféle tárgyhoz - ezt nagyon nem 
tanácsolnám. Ilyesmit csak nagyon-nagyon indokolt esetben tehetsz, s akkor sem szerencsés. 
Egy karakter valahol 11 és 15 TSZ között érett meg egy ereklyére, előbb nem nagyon. Az 
pedig, hogy egy karakternek több ereklyéje is legyen, szinte kizárt. Ha mégis efféle történne, 
ügyelj, hogy az ereklyék csak azonos jelleműek lehetnek, különben a lehető leghamarabb 
elpusztítják hordozójukat.  
Yneven közel nyolcezer ereklyét tartanak számon a bölcsek, s kit tudja, hány lehet még, 
melyeket senki sem ismer. A leghíresebbeknek gyakran a története és hatalmuk mibenléte is 
köztudott, megint másoknak a feltalálási helye sem titok, és jó néhánynak ismert a gazdája 
is. De legszámosabban mégiscsak az ismeretlenek vannak, s ezek a legveszedelmesebbek is. 
Ereklyével kapcsolatban a nemtudás sokszor a halállal egyenlő, vagy még valami 
rosszabbal... 
 
-Dryn-kard 
Ezen ereklye egy kard, melybe egy démon lett bebörtönözve. Ez a démon tulajdonsága, hogy 
szereti megalázni, kínozni a szolgáit, és a mély érzelmi energiákból meríti a saját táplálékát. 
Ugyanakkor mély tudásszomjjal van „megáldva” Dryn a démon. Kimeríthetetlenül hajszolja a 
Tudást, legyen az bármi nemű, de minél komolyabb a tudás annál jobb. Ha a kard kioltja 
valaki életét, kiragadja annak  lelkét az örök körforgásból, és Drynhez köti, szolgája lesz. A 
démon kínozza, megalázza, és kiszipolyozza annak tudását, képességeit. A hordozót minél 
nagyobb tudású áldozatok szerzése felé hajszolja, cserébe az elejtett ellenfél tudásának egy 
részét kínálja fel, melyet az ereklye hordozója addig birtokol, míg nála a kard. Minél 
értékesebb a „vad” annál bőkezűbb a démon. Amennyiben nem sikerül 1 héten 1 komolyabb 
áldozatot találni (7. Tsz. feletti áldozat), a hordozó képességeit kezdi el elszívni ( 1 
Képzettség/ hét ), melyet a hordozó egyfajta amnéziaként él meg. Miután elfogytak a 
képességei az Alap tulajdonságait emészti fel a hordozónak, és végérvényesen kiszipolyozza 
az életerejét. A démon folyamatos befolyás alá akarja kényszeríteni a hordozót, minden nap 
próbát tesz , hogy akarat alá vonja a tulajdonosát. A kard szépen megmunkált lunír-szablya, 
melyet fekete rúnák díszítenek, s a markolatán egy vigyorgó arcú fej látható. Értkei: Ké +10, 
Té +15, Vé +10 +2Sp.  
Ego: 70 
Jellem: Káosz, Halál 
Kommunikáció: Telepatikus 
 
-Tharr öröme 
Ezen ereklye természetesen a  Háromfejű birodalmában Toronban készült. A 3 láb hosszú 
ostor emberbőrből készült, csontmarkolatát vörösen izzó rúnák ékítik. Eredetileg a legelső 
császári lélekőrnek készítették, de rejtélyek közepette eltűnt. Az ereklye állítólag magával az 
istenséggel van kapcsolatban egy az ostorba költöztetett küldöttjén keresztül.  Az ostor célja, 
hogy az ostorozott áldozat fájdalmát közvetítse Tharr felé, egyfajta mulatságképp. Az ostor 
ívét tarkító aprócska pengék hivatottak a büntetett vérét venni, ez által akár Ép sebzést is 
képes okozni. Az ostoron állandó jelleggel Isteni áldás ( 1 E )működik, annak minden 
előnyével. 
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Az ostor csak Tharr hívő ( min. 3 szintű Vallásismeret) kezében hajlandó egyáltalán csak 
lenni. Ha hitetlen próbálja kézbe venni, maga az ostor figyelmezteti az illetőt Intő jel ( 30 E) 
útján, hogy hagyja a fegyvert. Ezt naponta alkalmazza a hordozón, amennyiben nem hagy fel 
a viselő szándékával.  
A hívő léleknek is bizonyítania kell Tharr felé rátermettségét, hogy érdemes az ereklye 
birtoklására. A hordozó álmában kap egy utasítást, amely kivétel nélkül valami veszélyes,  
őrült, értelme nincs küldetés, s amely próba elé állítja az illető Tharrba vetett hitét. Ha nem 
sikerül, a „jutalma” a már fent említett Intő jel. 
Az ostor egyéb tulajdonságai: a pengék miatt  +5 Sp, túlütés esetén Ép sebzésre is képes, 
hiszen ekkor rátekeredik az áldozatra, és a pengék belefojtják az áldozatot önnön vérébe. A 
hordozó kívánságára (gondolati út) sebzés esetén az áldozat fájdalma az ő gyógyulását 
szolgálja Tharr kegyéből ( Életerő-csapolás 1 E). A hordozó kötelessége urát szórakoztatni, 
így napi szinten köteles az ostorral kínt okozni, Tharrnak az már mindegy, hogy kin…. 
Amennyiben elmarad, az Intő jel figyelmezteti a szerencsétlent a kötelességére. Az ereklyét 
birtokló személyt Tharr figyelemmel kíséri (szint/ 1% ), és megsegíti (csak A hit hatalmánál 
leírt mértékben), hisz nem akarja elveszíteni az egyik kedvencét, aki olyan jól mulattatja. 
Ego: 80 
Jellem: Káosz 
Kommunikáció: Telepatikus, Emocionális 
 
-Tűzsohaj 
Ezen ereklyéről csak igen titkos rekeszekben rejtett foliánsokról szerezhet tudomást az 
ember. A Bukást megelőző évszázadban alkotta meg egy Sogron hívő Hatalmas. Reményei 
szerint a varásztárgy segédkezet nyújtot volna neki kapcsolatba lépni az istenséggel az elemi 
Tűz síkján keresztül. De miután látta hogy a kyrek egy része eltávozik, a másik része meg 
elmenekül, feladta a reményt, és a tárgy segítségével a Tűz síkjára távozott. De a lelke 
valahogy nem került az örök körforgásba, hanem a tárgyhoz kötődött. Sogron parancsára, 
vagy talán más indokból, ki tudja, de itt maradt a nemes mágus, hogy segítse a következő 
generációkat. Az ereklye célja ismeretlen, de fontos momentum, hogy leendő hordozóját 
komoly vizsgálat alá veti, amennyiben az igényt tart az ereklyére. Csak Rend jellemű lehet, és 
csak és kizárólag sogron pap, tűzvarázsló vagy varázsló kasztú hordozót fogad el. Próbák elé 
állítja az embert, melyben bizonyítania kell hatalmát, és tiszta romlatlan életcéljait, melyből a 
korlátlan hatalomszerzés ki van zárva ( a Halál jellem nincs kizárva). A szándékát nem tudja 
elrejteni a karakter, ha mégis megkísérli 100 E-s Asztrál és Mentális vizsgálat ellen tehet 
próbát. Az ereklye egy alma nagyságú csiszolt rubint, melyet lángok ölelnek körül, s  melybe 
mint egyfajta fekete lángnyelvek kavarognak az ó-kyr rúnák. A tárgy képes korlátlan tudást 
biztosítani az elemi tűz síkjáról hordozójának, ami segítségével tűzvarázslatok manapont és 
időtartam igénye feleződik, a mozaikmágia esetén a elemi tűz mozaik idézési és formázási 
manapont igénye lecsökken 1/E-re (pl. 1Mp 1E elemi tűz + 1Mp szabad elemi formázás= 2 
Mp ), illetve az idézés és formázás időtartama 1 segmens mindenkor. Az ereklye véd a tűz 
hatások ellen, minden a hordozó ellen irányuló ilyen típusú varázslat E-jét felezi, 1E esetén 
hatástalanítja. Az ereklye hihetetlen energiáit a tűz síkjáról meríti, és ebből juttat a 
hordozónak is, aki ha akarja  körönként 1 Mp-ot tud kinyerni a Síkról, de még így sem mehet 
a maximuma fölé. Ha illetéktelen kezébe kerülne az ereklye, illetve az ereklye nem fogadja el 
az illetőt, de ő mégis elvinné a helyéről, az esetben egy elemi tűz kitörésben (100E) 
emésztené el a próbálkozót. Az ereklye ugyanezen szankció tudatosításával gondoskodik 
arról, hogy a tulajdonosa nem adhassa át, illetve rögzíthesse tudását….csak használhatja. Ha 
céljai módosulnának rossz irányba , nos ez esetben is várható a Nagy Bumm! A kő Sogron 
áldása alatt áll, így sogron hívő hordozó esetén állandó Isteni áldás van jelen a személyen. 
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/ Tűzsohaj / 
Az ereklye nem próbálja meg irányítani a hordozót, csupán ellenőrzés alatt tartani!!  
Ego: 90 
Jellem: Rend 
Komunikáció: Telepatikus 
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