
 

 

 
 

Különleges ynevi fémek  

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Ezzel a leírással nem az a célom, 
hogy új lehetőséget adják a játékosok 
kezébe, mert én úgy velem, hogy 10 
szint alatt nemigen lehet lunír tárgy a 
karakterek birtokában, feketeacél meg 
éppenséggel soha, ám vannak Yneven 
kísértések és vannak NJK-k, akiknek 
elegendő a hatalma ezen különleges 
matériák megzabolázásához, valamint 
mindig akadhatnak magas szintű, 
„tápos” karakterek, akik eddig csak az 
előnyeit élvezték a náluk található 
különleges fémnek. 

Lunír 

A lunír speciális ötvözet, 
amelynek kialakításához némi mágikus 
hatalommal is rendelkeznie kell a 
kovácsnak. Bár az eljárás szigorú titok, 
egyesek mégis tudni vélik, hogy a fém a 
holdakkal áll éteri kapcsolatban. 

A vöröslunírt a vörös hold, a 
kéklunírt a kék hold fényében 
kovácsolják, míg a feketelunír éjközép 
idején készül. Mivel a fém számára az 
egy napból megfelelő időszak nagyon 
rövid, ezért a kovácsolási idő általában 
évtizedekben számolható. 

Nem csak anyagi síkon vannak 
jelen. A Vöröslunír asztrális a kéklunír 
mentális síkon is jelen van, így a belőlük 
készült fegyverrel sebezhetőek a 
megfelelő sík kreatúrái. Persze mint 
mindennek, ennek is meg van a 
hátulütője. A Fémek magukba gyűjtik a 
síkjuknak megfelelő energiákat, és a 
saját holdjuk fényében fókuszálják azt. 

Ez annyit tesz, hogy hajdani gazdáik 
érzelem (vöröslunír) illetve emlék 
(kéklunír) foszlányait közvetítik 
jelenlegi birtoklójuknak, aki nemritkán 
beleőrül ebbe. (Elég csak 
belegondolnunk, hogy egy Crantai 
kóborló kardja mi mindent zúdít arra 
az ostoba kalandozóra, aki valamely 
isteni csoda folytán hozzájut.) 

Mindezek után nem nehéz 
elhinni, hogy a bölcsebbek általában 
távol tartják maguktól ezt a fémet, 
illetve ha erre nincs módjuk, akkor 
bármi áron igyekeznek megóvni a 
megfelelő hold fényétől. Különösen 
igaz ez a feketelunírra, amelyről azt 
beszélik, éjközép idején lámpásként 
vonzza magához a túlvilág lényeit, azt 
a szerencsétlent pedig, aki magánál 
tartja, előző gazdáinak 
halálélményével „szórakoztatja”. 
Fegyvert szinte soha nem kovácsoltak 
belőle, mert azoknak lelkei, akiknek 
halálát okozza, örök időkre a fémhez 
tapadnak, és idővel kárhozatba rántják 
a birtoklóját is... 

Beszélik, hogy akad egy 
negyedik lunír is, de az mérhetetlenül 
ritka. A korok hajnala óta nem 
ötvöztek újat. Amikor készült, még 
három hold ragyogott Ynev 
égboltján... 
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Feketeacél 

A Kráni hegység katlanjában, a Tiltott 
tartományokban különös telérek rejteznek a szikla 
mélyén. A fém, amely az ősidők energiáit itta 
magába, most, hogy ez a különös erő 
megfogyatkozott a világban, utolsóként sugározza 
szét azt. 

Különleges anyag, mely drágakőként vonzza 
magához és fókuszálja a környezetében áramló 
energiákat. Az ember számára maga a 
kikristályosodott halál, de az Ősök megtanulták 
felhasználni. Igaz, nekik sem olcsó: saját erejük egy 
részét emészti fel a fém. 

A Feketeacél fókuszálja a mágikus erőket. 
Amerre jár felbontja a kötéseket és magába nyeli a 
manát. Aki feketeacél fegyvert visel, az a 
varázslatok számára nehezen elérhetővé válik, ám ő 
maga sem tud mágiához folyamodni. A Feketeacél a 
tökéletes anyag. Kizár és semlegesít minden más 
mágikus tárgyat tulajdonosának aurájában, akár 
akarja az, akár nem... A Birodalmi Fejvadászklán 
legendás harcosairól rebesgetik, fegyverük ebből a 
matériából készült, s mivel az ő vérük az Ősök 
hagyatékát hordozza, az életüket nem kell 
feláldozniuk. Ha a feketeacélt olyan személy tartja 
aurájában, akinek szervezete nem termel OD 
energiát, akkor gyengeség, majd betegségek lesznek 
úrrá rajta, s rövidesen az életét adja a merészségéért. 
Példa a feketeacél fegyverre: 

Mara-sequor 

Hajdan, még a tizenhármak érkezése előtt 
készült ez a fegyver. A legtisztábbak közül való. 
Amikor megalkották, elindult, s minden gazdájának 
egy végleges OD pontjába került a fegyver 
megkötése. Ahogy egyre idősebb lett, és több kézen 
ment keresztül, úgy egyre gyarapodott benne az OD 
energia, s amikor eléri a teljes telítettséget (12), 

visszavándorol majd oda, ahonnan származik: 
A Feketeacél telérek közé. 

Most a vérek száma 8. Ez annyit jelent, 
hogy jelenlegi gazdája a nyolcadik a 
megalkotása óta: A Birodalmi Fejvadászklán 
messora. A fegyver minden olyan mágiából 
amely rá irányul vagy amelynek hatóterületét 
érinti 8 E-t semlegesít beleértve a 
hatalomszavakat is. Amíg viseli, az aurájában 
semmilyen mágikus tárgy nem fejti ki a hatását.  

 
A Fegyver különleges értékei: 
Ké: +8 
Té: +8 
Vé: +8 
Sebzés: +8 
Átütőerő: +8 
 
Most ennyi. 
Maradok tisztelettel: Cargo, 
akinek jó néhány karaktere akad, de 

egynél sincs feketeacél, lunír, mithrill de még 
egy szál abbit se... 
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A cikk megjelent az Atlantisz oldalon, 

Különleges fémek tulajdonságai címmel, 
valamint a MAGUS RPG (?.03.10.) oldalon is, 
Különleges fémek különleges tulajdonságai 
címmel, mindkét helyen a szerző nevének 
feltüntetésével. 

 
 
 

 
 

  
 
 

 


