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„Butaság volt azt hinni, hogy a 
Dolgok majd rágószerveik és 
kocsányaik lóbálva fognak kimasírozni 
az ég valamiféle hasítékán. [...] 
Valójában csupán egy fejre volt 
szükségük ahhoz, hogy szabad 
bejárásuk legyen.” 

 
Ez az ötlet, mint az én ötleteim 

általában, meglehetősen általános 
joszág, de ajánlatos az Északi 
Szövetségbe vagy (ha nagyon 
aljadékok akarunk lenni) Shadonba 
helyezni. 

Tehát: legyen az egyik JK egy 
„közrendű” ember. Azaz ne legyen pap 
vagy nemes. Más megkötés 
pillanatnyilag nem jut eszembe. 

 
„Volt valamikor egy lelek, aki 

mindig más utakon járt, más isteneket 
imádott, mint azt hosszú távú érdekei 
kívánták volna. Orwella melle állt 
Kyria romlásának idején, Ranagol 
hitét vallva menekült Shadonból az 
őrült pap oldalán – a romlás és a 
káosz volt az ő eleme. Ő volt a romlás 
és a káosz maga. Es most újra itt jár 
köztünk… de nem emlékszik, ki volt ő 
valaha. MÉG nem emlékszik. De 
valamiért olyan helyzetekbe kerül, 
amelyek felidézik benne mindazt, ami 
volt. És megint nem marad más, csak a 
`lehetett volna`.” 
 

Ez az idézet bizonyos 
szempontból az igazságot mondja. 
Vannak Yneven emberek, akik valami 
különös oknál fogva teljesen 
megváltoznak: erősebbé, ügyesebbé, és 
végtelenül _gonosszá_ lesznek. A 
tudósok az ősi iratokat tanulmányozva 
arra a következtetésre jutottak, hogy ez 
a jelenség egy lélekre vezethetők 
vissza, amely vissza-visszatér az 
Anyagi világba, hogy ott szörnyű 
céljait beteljesítse… ez az elmélet jól 
hangzik, de nem igaz. 

Az egyik karakter iszonyú 
veszélyt jelent sokak számára nézve. 
Egy ősi romok közötti séta során 
megtámadja valami… valami, 
amelynek nem lenne helye Ynev 
terein. Egy lélekcsirát olt bele, amely 
egyre inkább elharapózik benne, 
felemészti és átalakítja előbb az 
asztrális, majd a mentális testét. A 
karakter először nem érzékel ebből 
semmit. 

Kicsit élesebben lát, néha 
indokolatlan haragot érez, 
intuitívabban gondolkodik. Aztán az 
események felgyorsulnak: rettenetes 
dührohamok gyötrik, undort érez az 
emberek iránt, legszívesebben sárba 
tiporná mind az emberi értékeket. 
Játszva tanul meg kráni dialektusokat, 
napok alatt olyan szintre jut bármiben, 
amit az emberek csak évtizedek hosszú 
munkájával remélhetnek elérni. 
Legtovább a szeretet állja a sarat a 
mindent elemésztő belső rothadással 
szemben. 
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Ezért csak a társainak van arra esélye, hogy 
elvigyek valakihez, aki kipurgálja a sátáni hatalmat 
belőle… Ha társai iránt nem érez semmi pozitívat, 
nos, akkor elveszett – az ősi förtelem évek alatt, 
szinte látatlanul, hadd ne mondjam, suttyomban 
végzi a munkát, majd szinte napok leforgása alatt 
befejezi azt: a karakter kikerül a játékos irányítása 
alól, és az anyák évek múlva is az ő nevével 
riogatnák a gyerekeket, ha az emlékek nem lennének 
túl borzalmasak ahhoz, hogy tiszta szívvel 
említhessek a nevét. 

Ha a parti összetartó elemekből áll, akkor 
kezdődik közös kálváriájuk: mi is történhetett és ki 
tudna valamit tenni ellene? Kihez kellene vinniük a 
társukat, és kihez vihetik? Hogy kerülhetnék ki az 
Inkviziciót? Szembe kell kerülniük a sok hamis 
elmélettel, amelyek mind hátráltatják a segítséget. 
Szembe kell nézniük a meg nem értéssel, félelemmel 

és a tudatlansággal. És végig kell nézniük azt a 
változást, amelyen a karakter keresztülmegy. 
Meg kell küzdeniük saját kétségeikkel. Nos, ez 
a kaland mind a játékosok, mind a KM részéről 
komoly erőfeszítést követel meg, ráadásul a 
karaktereknek sem jelent anyagi gyarapodást… 
(Kicsit (?) ED íze van (hát jaj).) Azért remélem 
nem lincseltek meg érte. 
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