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Ynev. 
P.e. franc-tudja-hány-nincs-

nálam-a-zöld-könyv, a godoni 
birodalom az utolsókat rúgja a kráni 
háborúban. A négy legnagyobb 
varázslórend nagymestere 
kétségbeesett lépésre szánja el magát: 
egy különleges szertartással négyük 
lelket 'egybekovácsolják', és egy külön 
erre a célra teremtett speciális testbe 
helyezik. Ezzel megszületik minden 
idők egyik legnagyobb mágusa, és a 
birodalom maradék erőinek 
kíséretében Kránba indul, hogy 
csirájában fojtsa el a tizenhármakat. El 
sem jut a toronyig. 

Az otthonmaradt mágusok egy 
iszonyú erejű lélekcsapdával a négyes 
lelket meg visszarángatják Ranagol 
poklának szájából, többet nem 
tehetnek. Abban bíznak, hogy egy új 
testben sikerül újraéleszteniük a 
mágust, de már nem jut rá idejük, Krán 
végleg elsöpri a birodalmat. A négyes 
lélek egy templom mélyi titkos 
kamrában, egy szoborba rejtett 
gyémántban raboskodik. Évezredekig. 

P.sz. sokkal-később, a Sötét 
Együttállás (vagy hogy hijják) idején. 
A közhiedelemmel ellentétben nem 
csak Amhe-Ramun döntött úgy, hogy 
személyes jelenlétével tünteti ki Ynev 
lakosságát. Az Együttállást 
kihasználva a nomádok fődémona 
(akinek szinten nem emlékszem a 
nevére, talán Zerlig?) is testet oltott. 

A nomád sámánok nem olyan hülyék, 
mint az amund papok, a manifesztációs 
háború kitörésekor szövetségest 
keresnek és találnak: Kránt. A terv 
egyszerű: Krán Pyarron segítségére 
siet, de csak módjával, a nomádok 
lekötik Shadont, mindkét fél úgy 
súlyozza dolgokat, hogy lehetőleg az 
amundok veszítsenek, de Pyarron és 
Shadon is rendesen belerokkanjon. 
Ezek után közös erővel könnyen 
lenyomjak egész Dél-Ynevet. 

Az, hogy utána a másikat is 
kinyírják, az egyezségben nem 
szerepel, de a távlati tervekben persze 
minket félnél. 

A godoni szupermágus lassan 
felig beleőrül a tehetetlenségbe és az 
unalomba. A szobrot elhagyni csupán 
méterekre képes, utána a lélekcsapda 
visszahúzza. Egyetlen szórakozása az 
obeliszkekben telik. Ezek a ronda, 
fekete, rúnákkal teleírt kőoszlopok a 
godoni mágusok szamara bizonyos 
térmágiákra adtak lehetőséget: az 
oszlopok környékére képesek voltak 
térkaput nyitni, illetve érzékelő 
mágiákat használni. Lehet belőlük egy 
tucatnyi a shadoni félszigeten, meg egy 
tucatnyi Dél-Ynev többi részén. 
Céljukat a nagyközönség nem ismeri. 
A négyes lélek tehát jobb híján ezeken 
tervezik. És fültanúja lesz két fősámán 
párbeszédének, tudomást szerez a 
Tervről. Persze jelen állapotában mit 
sem tehet. 
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Kb. egy évvel később, elkezdődött a háború. 
Krán és Pyarron együtt harcol, Pyarronnak valahogy 
mindig peche van. Shadon igyekezne, de sorozatos 
nomád betörések zaklatják. 

Shadlekben egy nemes, Lord Adnore erősíti a 
testőrségét, új embereket toboroz. Ofkorsz, köztük 
vannak a JK-k. A nemes a városi tanács tagja, 
mellékállásban Krán besúgója, éppen jelenteni indul 
a felettesének, aki jó messze lakik, a felföldön. Sejti, 
hogy gyanakszik rá a titkosszolgálat, támadástól tart, 
ezért az erősített testőrség. Nem csalódik: miközben 
a csapat egy szurdokba épült templom romjain halad 
keresztül, rajtuk ütnek. 

Egy izmos tűzlabda nyomán megnyílik a föld, 
Adnore hintója és a környéken állók valami jó mely 
barlangba zuhannak. A támadok a font maradtakat 
lehentelik, a lezuhantakat is halottnak hiszik. 
Tévednek. A három JK, es a nemes életben marad. 
Meglepetésükre lent egy lépcsőt találnak, egy titkos 
kamrába jutnak. Egyetlen szobor áll benne, 
beléptükkor a szeme zölden felizzik. A godoni 
mágus négy lelke kiszabadul, hús-vér testbe 
kapaszkodva mar a lélekcsapda sem állhatja útját. 

Na persze az összetartó mágiát nem ilyen 
helyzetre terveztek. A négy lélek nem fér meg egy 
emberi testben, nem hiába teremtették a mágus testét 
mágikus úton. A négy lelek kénytelen külön-külön 
testet elfoglalni – jobb híján egyikük a kráni 
bérencét. Így azonban nem képesek normálisan 
varázsolni, tudásuk töredékét használhatják, az 
elfogyott manát képtelenek pótolni, emellett már 
eltörpül, hogy a varázslás az emberi testeknek – 
egyszerre mind a négynek – iszonyú kínokkal jár. 
Így csak akkor varázsolnak, ha nagyon muszáj, ha 
valamelyikük hordozója életveszélyben van – hiszen 
halálával újra működésbe lépne a lélekcsapda. Az 
elfoglalt testeket ugyancsak a lélekcsapda miatt nem 
hagyhatják el. Ráadásul pedig még kommunikálni 
sem tudnak normálisan hordozóikkal, pszijük nem 
kompatibilis, a mágiának akadályai vannak, marad a 
legolcsóbb varázs: az álmok befolyásolása (statikus 
pajzson belülről, álmukban dinamikus pajzs sincs, 
ezért a legolcsóbb). A hordozok gyakran álmodnak 
furcsákat, mindannyian ugyanazt. Csak hát az 
álmok, mint tudjuk, mindig homályosak. 

A négyes lélek persze megpróbálja 
felhívni a hordozok figyelmet a sötét 
szövetségre, de van egy szamara ennél 
fontosabb cél is: testet akar. És mivel mar nem 
akad senki, aki újat teremthetne szamara, vissza 
akarja kapni a régit. Az meg valahol Kránban 
van. Ha megvan meg. A négy hordozónak ott 
végre kellene hajtania egy ősi szertartást (amit 
persze előbb meg kell tanulniuk valahonnan). 

A JK-knak az almok nyomán ki kell 
deríteniük, hogy ki is a `társuk`, és mit akar. 
Felfigyel rájuk a shadoni inkvizíció és Krán is – 
utóbbi szerencsére sokáig alulértékeli a 
problémát. Ráadásul a nagymesterek lelkei 
között feszülő kapcsok alapján könnyen 
megtalálhatók. A kráni áruló pedig egyáltalán 
nem könnyíti meg a dolgot. Ráadásul meg csak 
meg sem halhat, hiszen akkor az egyik lélek 
visszatér a börtönbe. Na persze ezt alapban o 
sem tudja, a JK-k sem tudjak. Közben dúl a 
háború, egyre többen üldözik őket, végül mar 
szinte egész Kránnal a nyakukban – bar az 
inkvizícióval az oldalukon – kereshetik a 
mágus testet, hogy végrehajtsák a szertartást. 
Erre rá kell beszelni Adnore-t is (ami jobban 
belegondolva nem is olyan nehéz… Ha sikerrel 
járnak, erős szövetségest szereznek Shadonnak 
és Pyarronnak. Ha nem, hat nem. 

Na, naggyából ennyi, bár alighanem 
kifelejtettem pár fontos részletet. Remélem 
egyik játékosom sem olvassa a listát. 
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