
 

 

 
 

Mit kell tudni Ynev időjárásáról?  
 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Dicsőség Kradnak, a 
legnagyobbnak, az istenek 
uralkodójának, akitől az ember legszebb 
tulajdonsága származik: a kíváncsiság. 

 
Yneven több évezredes múltra 

tekinthet vissza az időjóslás művészete, 
sokfelé sokféle módon űzik, de az 
időjárás alapos megfigyelésén alapuló 
módszert természetesen mi, Krad 
felszentelt szolgái, ismerjük a legjobban. 
Rajtunk kívül kevesek próbálkoznak az 
idő efféle jóslásával, de sikerük - főleg 
Ynev időjárásának egészét tekintve - 
erősen megkérdőjelezhető. Arra azért 
már többen rájöttek, hogy a Sheral 
fenséges bérceitől távolodva 
fokozatosan hűl az idő, és más hasonló, 
valóban helyes tényekre, de az igazi 
jóslás azért nem ilyen egyszerű. Az 
évezredek során Krad tudósainak 
sikerült a felhalmozott feljegyzések 
alapján olyan területeket leírni, amelyek 
nagyjából azonos időjárási jelenségeket 
produkálnak, és határaikat kijelölni a 
térképen. Bár vannak még vitatott 
kérdések, de a Krad rendje által 
kidolgozott időjárási rendszer alapjait 
mindenki elfogadja azon kiválasztottak 
közül, akik egyáltalán 
megismerkedhetnek rendünk belső 
titkaival. 

Most pedig bemutatom ezt a 
rendszert, ami gyakorlott időjósok és 
azok számára, akik legalább az időjóslás 
alapjaiban járatosak, lenyűgöző élményt 
nyújt, és a tudás új távlatait nyitja meg. 

A laikusoknak azonban valószínűleg 
nem nagy haszonnal jár, mert 
képzetleneknek teljességgel 
érthetetlen. 

Tizenhatféle fontosabb időjárási 
zónát különböztethetünk meg, és még 
ezen belül újabb altípusokat. Ezeket 
elsősorban az évszakok rendszere és az 
esős évszakok hossza különbözteti 
meg egymástól. A dolog Krad adta 
érdekessége az, hogy a Sheraltól 
távolodva innen és túl is körülbelül 
ugyanolyan az időjárás. Éppen csak az 
évszakok cserélődnek fel, attól 
függően, hogy a Sheralon inneni vagy 
a Sheralon túli területekről van szó (a 
szerző Sheralon inneni területen 
természetesen Dél-Ynevet érti). 
Mielőtt még a rendszert részletesebben 
bemutatnám, felhívom minden 
olvasóm figyelmét, hogy Ynev 
időjárását a természet és a mágia 
együttesen alakítják, és mi most 
elsősorban a természet hatásait 
vesszük figyelembe. 

A táblázatok használata: Minden 
tájegység minden évszakához külön 
táblázatot használunk. A megfelelő 
táblázatot a tájegység és a dátum 
ismeretében választhatjuk ki. Az előbb 
megadott dátumok a Sheraltól délre 
(Sheralon innen) fekvő vidékekre 
értendők, a másodikként megadottak a 
Sheraltól északra (Sheralon túl) 
érvényesek. A táblázatnak több 
oszlopa van, és minden napra a 
megfelelő táblázat minden oszlopából 
külön-külön, vagyis egymástól 
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függetlenül, dobunk ki értékeket (az éjszakai 
hőmérséklethez is dobunk a hőmérséklet táblázatból 
dobunk, aztán eredményből levonjuk az éjszakára 
vonatkozó mínuszokat). A táblázat segítségével 
aztán már könnyű a mesélőnek néhány szóban 
lefesteni az aznapi időjárást. És még egy fontos 
dolog! Az időjárás hatásairól se feledkezzünk meg: 
nagy esőzések után a felázott utak szinte 
járhatatlanok, aki ilyenkor nekiindul, annak 
kínkeserves minden mérföld, estére hulla fáradt, és 
alig haladt valamit előre. Ilyenkor például dobassunk 
mindenféle próbákat, és ha a karakterek rontanak, 
akkor bizony huszadszor is beleesnek a sárba, stb. 
És ne intézzük el mindig úgy, hogy esett az eső, 
nehezen haladtatok, 10 mérföld. Így nem lehet 
érezni azt a megpróbáltatást, amit ez a 10 mérföld 
jelent. 

Sheral 
A Sheral lankáit dzsungel borítja, de ha valaki 

feljebb merészkedik a hegyóriáson, akkor 
hamarosan a Fendor-tengerihez hasonló viszonyok 
közt találja magát. A hegység még magasabb részein 
pedig, ott, ahol már felhők is kóborolnak a csúcsok 
között, végeérhetetlen fenyvesesek suhognak a 
szélben, akárha Elfendel puha avarján lépkedne a 
merész felfedező. Aztán a délceg fenyők mind 
alacsonyabbá válnak, míg végül a zordon bércek 
már hóval borítottan, vagy éppen kopáran merednek 
az ég felé. És hogy a Sheral mennyire nem szereti, 
ha betolakodók zavarják meg magányát, az is 
mutatja, hogy az ormok közt állandóan hatalmas 
hóviharok tombolnak, és bennszülöttek szerint, ha 
valaki nem tiszteli a „Hegy Szellemét”, könnyen 
előfordulhat, hogy egy lezúduló lavina tünteti el 
nyomtalanul.  

A hegységek éghajlatának „kiszámítása”: 
 

Magasság: Típus: Megjegyzés: 
- 1000 láb Dzsungel Nagyon csapadékos 

1000 láb - 2000 láb Erdős 
szavanna Nagyon csapadékos 

2000 láb - 3000 láb Fendor-
tengeri Nagyon csapadékos 

3000 láb - 4000 láb Tajga Nagyon csapadékos 

4000 láb - 5000 láb Alpesi rét Nagyon csapadékos 
sztyepp 

5000 láb - Állandó jég Nagyon csapadékos 
 

Más magashegységeknél, ha az mondjuk 
a Fendor tengeri övben, húzódik, akkor ott 
kimarad a dzsungel és az erdős szavanna, és a 
hóhatár 3000 méter magasan kezdődik. 

Megjegyzendő, hogy a két metropolisz, 
Erion és Ordan 1500 láb körüli magasságon 
helyezkednek el. 

A Sheral dzsungelei 

Elsőként a Sheral környéki dzsungelek 
időjárását említem: az itt élők jól tudják, hogy 
ezen a tájon három napból legalább kettőn 
zuhog. Főleg délután jönnek a záporok, 
felhőszakadások. Az ég állandóan felhős, a 
levegő annyira nedves, hogy a fegyvereink 
pillanatok alatt megrozsdásodnak. Éppen ezért 
a Sheral csúcsai csak ritkán láthatók, szinte 
állandóan felhőkoszorúba rejtőznek. Az a botor, 
aki itt lemezpáncélba burkolózik, hamar 
szomorú véget ér, úgyhogy még a Rend 
tagjainak sem ajánlott teljes vértet ölteniük. 
Mindezek mellett olyan óriási a forróság, hogy 
az ember szinte megfő. Ha olyan személy 
vezetésére bízzuk magunkat, akinek gyenge a 
helyismerete, szinte garantált, hogy eltévedünk. 
De ez nem minden, mert ha nem ismerjük az 
ehető növényeket, csekély az esély a túlélésre. 
És akkor a ránk leselkedő vadállatokról még 
nem is beszéltünk! Szinte mindig lesből 
támadnak, úgyhogy még Rendünk tagjait is 
kellő óvatosságra intjük. 

Ilyen időjárás csak a Sheral lejtőin 
uralkodik. 
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Esős évszak 

Ideje: Fohászok 5. - Tengercsend 20. 
és Pengék 14. - Álmok 7. 

Az esőt általában a Napnyugati szelek 
hozzák, a kicsit szárazabb időszakban pedig 
inkább a Sherali szelek fújnak. Az eső nagy 
része délutáni zápor formájában esik, szinte 
egy kahrei szerkezet pontosságával 
érkeznek úgy két óra körül. Ha esetleg 
mégis elmarad, akkor sem könnyebbülhet 
meg senki, hiszen a következő napon nehéz 
lesz elmenekülni „Esőisten” haragja elől, 
akit a dzsungelben lakó bennszülöttek 
imádnak. Na és az az örökös csöpögés az 
erdőben a levelekről, ágakról, tárgyakról 
felettébb kikezdi még a pallérozott elmét is. 
Az éjszaka démonokra emlékeztető 
állathangjai pedig teljesen tönkre tudják 
tenni az olyan idegeneket, akik nem igazán 
rettenthetetlenek. Az ember úgy érzi magát 
itt, mint egy gőzfürdőben, egyfolytában 
verítékezik, liheg (kivétel az idevalósiak), 
és az sem ritkaság ha megcsúszik az 
állandóan nedves talajon. Az állandó 
nedvesség miatt az ételeleink jóval 
gyorsabban megromlanak, mint máshol. A 
sebek pedig rettentő gyorsan elfertőződnek, 
a gondatlanságukért sokan fizettek már 
végtagjaikkal a rejtélyes dzsungelnek. A 
hegyoldalakon vezető nélkül haladók alatt 
könnyen megmozdulhat a föld, ilyenkor az 
egész hegyoldal megindul lefelé, és csak 
Krad tudja hol áll meg. Viharok esetén nem 
ritkaság, hogy az ár elvisz mindent, és az 
ember a még a hatalmas faóriásokon sincs 
biztonságban, hiszen csak az égiek tudják, 
melyiket fogja a szél a következő 
pillanatban tövestől kicsavarni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Szél: Csapadék: Hőmérs
éklet: 

2   Különleges Időjárás (Éjjel -
10°C) 

3-4 Napkeleti Nem esik 20°C 
4-5 Napnyugati Zápor, délelőtt (2-3 óra) 23°C 

6-7 Gyenge 
Napnyugati Zápor, késődélután (2 óra) 24°C 

8- 9 Szélcsend Zápor, koradélután (1 óra) 24°C 

10-11 Közepes 
Napnyugati Zápor, délután (2-3 óra) 25°C 

12-13 
Közepes 
Sherali-
Napnyugati 

Zápor, délután (4-5 óra) 25°C 

14-15 
Közepes 
Sherali-
Napnyugati 

Zápor, délután (3-4 óra) 25°C 

16-17 Viharos 
Napnyugati Zápor, délután (2-3 óra) 26°C 

18-19 Közepes 
Assherali Zápor, délután (1-2 óra) 30°C 

20 Lengedező 
Sherali Zápor, egész nap zuhog 35°C 

 
Itt jegyezzük meg, hogy Yneven a szeleket 

nem csak az égtájakról nevezték el: van Napkeleti, 
Napnyugati szél - eddig ismerős. Van még a Sherali, 
ami annyit jelent, hogy Sheral felől fújó, és az 
Assherali, amelyik a Sheral felé fúj. Például Észak-
Yneven a Sherali szél a déli. 

Száraz évszak 

Ideje: Zivatar 1.- Pengék 13. és Álmok 8. - 
Fohászok 4. 

A száraz évszakra is vonatkozik mindaz, ami 
az esősre, bár az idevalósiak szerint ekkorra már 
„Esőisten” kitombolja magát, kicsit ritkábban esik. 
Így a nagyobb ünnepeket is ekkor tartják a helybéli 
törzsek. Még a tapasztaltabb kalandozók sem 
szeretnek újat húzni a természettel, ezért ha már 
sorsuk erre vezérli őket, akkor igyekeznek a 
szárazabb időszakok idején dolgaikat rendezni. 
Ugyanis Ynev-szerte járja mondás: „Sheral 
dzsungeleinél csak a vágóhíd biztosabb!”. A 
bennszülöttek úgy tartják, a túl sok esőzés 
„Esőisten” haragjának biztos jele, és Esőisten 
haragjának oka csak az idegenek istentelen 
viselkedése lehet, ezért ajánlatos a törzsi szokások 
ismerete, mert nagyon sok félreértéstől, 
kényelmetlenségtől és vérontástól menekülhet meg 
az ember. Sajnos ennek ellenére is vannak törzsek, 
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akik nem hajlandóak szóba állni Krad türelmes és 
érdeklődő szolgáival. 

A Sheral dzsungeleiből származókat nagyon 
könnyű felismerni viszonylag alacsony termetükről, 
és még a dzsadoknál is sötétebb a bőrükről. 

 
 Szél: Csapadék: Hőmérs

éklet: 

2   Különleges időjárás (Éjjel -
12°C) 

3-4 Gyenge 
Napkeleti Nem esik 20°C 

4-5 
Gyenge 
Assherali-
Napkeleti 

Nem esik 23°C 

6-7 
Közepes 
Assherali-
Napnyugati 

Zápor, délelőtt (2-3 óra) 25°C 

8- 9 Szélcsend Zápor, késődélután (2 
óra) 26°C 

10-11 Közepes 
Assherali 

Zápor, koradélután (1 
óra) 27°C 

12-13 Közepes 
Assherali Zápor, délután (1-2 óra) 28°C 

14-15 
Közepes 
Assherali-
Napnyugati 

Zápor, délután (2-3 óra) 29°C 

16-17 Közepes 
Napnyugati Zápor, délután (3-4 óra) 30°C 

18-19 Viharos 
Assherali Zápor, délután (4-5 óra) 32°C 

20 Közepes 
Sherali Zápor, egész nap zuhog 35°C 

 

A Sheral déli oldala 

Nagyon hasonlít az északi oldalhoz, de ez a táj 
szárazabb, és csak 4-5 naponta kap az erre tévedt 
utazó egy igazán kiadós délutáni forró 
felhőszakadást a nyakába. A táj meglehetősen 
gazdag az eső mellett drágakövekben is, ezért aztán 
rengeteg a kincsvadász, aki hajlandó vállalni a 
veszélyeket, de szinte mind egy szálig odavesznek. 
Abban persze senki sem biztos, hol is vannak 
pontosan ezek a csodálatos lelőhelyek, és akivel nem 
végez a dzsungel ezer veszélye, annak még szembe 
kell néznie az itt élő, talán még az északiaknál is 
barátságtalanabb törzsekkel és sámánjaikkal. Ezért 
nem ritkaság rejtélyesen meghalt utazók gyorsan 
porladó csontvázaira akadni. Még nekünk, Krad 
felavatott szolgáinak sem sikerült azoknak a mesés 

barlangoknak a nyomára bukkanni, amelyekről 
olyan utazók elbeszélései szólnak, akik túlélték 
a kalandokat, és természetesen azóta Ynev 
leggazdagabb embereinek soraiban tartják őket 
számon. Ha valaki már egyszer épen 
kikeveredett innen (Yneven alig vannak 
néhányan akik ezzel dicsekedhetnek), soha 
többé nem próbálkozik meg azzal, hogy valaha 
is visszatérjen. 

Néhány Sheralhoz közeli kapzsi uralkodó 
halálra ítélt alattvalóit száműzi ide, és a 
szerencsétlen otthon maradt hozzátartozói is 
csak akkor remélhetnek kegyelmet, ha az elítélt 
egy éven belül megszerezi az uralkodó által 
remélt kincseket, különben őket is szomorú 
kínhalál várja. Ezt a büntetést hívják Yneven 
„Sherali esély”-nek. 

Erdős szavannák 
Tovább távolodva Ynev leghatalmasabb 

hegységétől egy újabb vidékre érünk, melynek 
neve erdős (bozótos) szavanna. Ezen a területen 
az esős évszak körülbelül fél évig tart, míg a 
másik félév meglehetősen száraz. Az esős 
évszak idején a dzsungelekhez hasonló 
körülményekre akad az utazó, ellenben a száraz 
évszakban jó, ha minden negyedik nap lát egy-
két eltévedt felhőcskét az égen. A bennszülött 
törzsek már akár barátságosnak is nevezhetők a 
dzsungelbeliekhez képest. 

Ilyen vidékek K'wyn Lior déli szegélye és 
Godorai tengerpart északi szegélye. 

Esős évszak 

Sheralon innen: Ébredés 18. - Fohászok 
4. 

Sheralon túl: Kék Acél 8. - Pengék 13. 
Az esős évszakban gyakran áradásokkal 

kell megküzdenie az ilyenkor erre tévedőknek. 
Az ár általában 2-3 hétig vonul és addig a 
közlekedés teljesen reménytelen. Mivel 
ilyenkor az utazások megrekednek, rengeteg 
furcsa históriát ismerhet meg az ember a 
környék idősebb lakóitól, akik akár néhány 
üveg borért cserébe bőbeszédűek tudnak lenni. 
A víz a források kivételével meglehetősen 
ihatatlan. 

 



 MAGUS                                               Mit kell tudni Ynev időjárásáról?                                                    Kalandozok.hu 

5 
 

 Szél: Csapadék: Hőmérsé
klet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
10°C) 

3-4 Napkeleti Nem esik 12°C 
4-5 Napnyugati Délutáni zápor 18°C 

6-7 Napnyugati 
szellő Nem esik 22°C 

8-9 Szélcsend Délelőtti zápor 23°C 

10-11 Közepes 
Napnyugati 

Késődélutáni 
zápor 24°C 

12-13 Közepes 
Napnyugati 

Koradélutáni 
zápor 25°C 

14-15 Közepes 
Napnyugati 

Délutáni nagy 
zápor 27°C 

16-17 Viharos 
Napnyugati 

Délutáni kis 
zápor 30°C 

18-19 Közepes 
Assherali 

Délutáni óriási 
zápor 35°C 

20 Lengedező 
Sherali 

Egész nap 
zuhog 40°C 

 

Száraz évszak 

Sheralon innen: Fohászok 5. - 
Ébredés 17. 

Sheralon túl: Pengék 14. - Kék Acél 
7. 

A száraz évszak egészen kellemes az 
utazásra, bár a szúrós, tövises erdő 
megnehezíti az ember dolgát. A déli 
órákban érdemes pihenni egy-két órát a 
nagy hőség miatt, mert ha nem, az ember 
estére teljesen kitikkad. Ilyenkor 
legtöbbször Assherali-keleti szél fúj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Szél: Csapadék: Hőmérséklet: 

2   Különleges 
időjárás (Éjjel -15°C) 

3-4 Assherali szellő Száraz 12°C 
4-5 Gyenge Assherali Száraz 18°C 
6-7 Közepes Assherali Száraz 25°C 
8- 9 Szélcsend Száraz 28°C 

10-11 Közepes Assherali-
Napkeleti Száraz 30°C 

12-13 Közepes Assherali Száraz 33°C 

14-15 Közepes Assherali-
Napnyugati Száraz 36°C 

16-17 Viharos Napnyugati Délutáni zápor 40°C 
18-19 Viharos Assherali Délutáni zápor 43°C 

20 Közepes Sherali Egész napos 
felhőszakadás 45°C 

 

Száraz szavannák 
A száraz magas füvű bozótos (szavanna) 

nemcsak gazdag állatvilágáról híres, hanem a 
viharos napnyugati szelekkel beköszöntő esős 
évszakról is. Ha netán az esős évszak kimarad, ami 
5-10 évente megtörténik, akkor olyan nagy éhínség 
dúl a vidéken, hogy az emberhús is megfelelő az ott 
élőknek. Jó néhány szerencsétlen eset bizonyítja, 
hogy főleg az idegeneké. 

Ilyen vidékek a Sheral és az Onpor hegység 
közti medence és a K'wyn Lior alföld középső 
területei. 

Esős évszak 

Sheralon innen: Feloldozás 16. - Fogadalmak 
19. 

Sheralon túl: Akarat 6. - Kacaj 10. 
Az esős évszakban az áradások óriási 

méreteket ölthetnek, ilyenkor csak az menekül meg, 
aki a magasabb dombokra húzódik, mert a víz 
minden mást elönt és elmos. Egy ilyen áradatban 
hiába az úszni tudás, a megvadult vizek sodra 
senkivel sem kivételez! Nem egy óvatlan és 
vakmerő lovagunk veszítette már el így a 
felszerelését: választaniuk kellett a vértjük és az 
életük között. Az esők megérkeztével aztán a 
laposabb területek teljesen elmocsarasodnak, így a 
folyók mentén kibírhatatlanul sok a szúnyog, 
ráadásul az itt élő vajákosok szerint némelyikük 
halálos kórt terjeszt. 
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Ezen a tájon jó néhány olyan mocsár és folyó 
akad, amiben csak úgy hemzsegnek a krokodilok. Itt 
csak a helyi révészek segítségével ajánlatos átkelni. 
Olyanokkal, akik tudják, hol biztonságos a 
közlekedés. Bár fölöttébb borsos árat szoktak 
elkérni, megfontolandó a dolog, mert jó néhányan 
lettek már kapzsiságuk áldozatai, amikor az általuk 
fabrikált tutajjal maguk próbáltak átkelni.  

Egyébként az egész vidéken nagyon kevés fa 
van, és ezt a néhányat a helyiek szentként tisztelik. 
Így aztán kivágásuk nem javasolt Krad egyetlen 
vándorának sem, hiszen tartsuk tiszteletben mások 
hiedelmeit, és kerüljük a felesleges vérontást. Habár 
van már néhány olyan hely, ahol Pyarron isteneit 
tisztelik, ezeken a vidékeken az utazónak érdemes 
vezetőket, teherhordókat, esetleg nyomolvasókat 
bérelni. Krad szolgáinak pedig nagyon gondosan 
végig kell hallgatnia azokat az intelmeket és 
tanácsokat, amelyeket a már ezen vidékeket bejárt, 
értékes tapasztalatokat szerzett elődeinktől a Rend 
lejegyzett. 

 
 Szél: Csapadék: Hőmérsé

klet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
10°C) 

3-4 Napkeleti Nem esik 12°C 
4-5 Napnyugati Délutáni zápor 15°C 
6-7 Gyenge Napnyugati Nem esik 18°C 
8- 9 Szélcsend Délutáni zápor 22°C 

10-11 Közepes Napnyugati Késődélutáni 
zápor 23°C 

12-13 Közepes Assherali-
Napnyugati 

Koradélutáni 
zápor 24°C 

14-15 Közepes Sherali-
Napnyugati Délelőtti zápor 26°C 

16-17 Viharos Napnyugati Déli zápor 28°C 
18-19 Közepes Assherali Délutáni zápor 32°C 

20 Lengedező Sherali Egész nap 
zuhog 40°C 

 

Száraz évszak 

Sheralon innen: Fogadalmak 18. - Feloldozás 
15. 

Sheralon túl: Kacaj 11. - Akarat 5. 
Ez az évszak sem a legkellemesebb az 

utazóknak. A szél állandóan és kitartóan fúj. A 
tavak, még a legnagyobbak is, és a patakok teljesen 
kiszáradnak, csak a nagy folyók medrében csörgedez 
egy kis életet adó víz.  

Éppen ezért az utak nagy része a folyók 
mentén halad, vagy források érintésével, hiszen 
csak úgy lehet folyamatosan haladni, ha minden 
harmadik-negyedik órában vízhez juthat ember 
és állat. A nagy hőség miatt a déli órákban 
szinte elengedhetetlen a pihenő egy, lehetőleg 
árnyékos helyen. Ha valamelyik is nem teljesül, 
hamarosan mindenkin erőt vesz a kábulat. 

A víz ára vetekszik a legfinomabb 
predoci óboréval, és ilyenkor örülhetünk 
igazán, hogy Krad erejéből képesek vagyunk 
legalább a nekünk szükséges vizet előteremteni. 
A helyiek legfeljebb a folyókban tisztálkodnak, 
úgyhogy a dézsás forró fürdőket elfelejthetjük, 
hacsak nincs nagyon sok pénzünk. A sötét 
ruházatot érdemes világosra cserélni, és jó 
tudni, hogy a szokásos páncélban az ember a 
saját bőrét kockáztatja. 

A vadbőség miatt a vadászok, és így az 
Arel-papok egyik kedvelt területe a vidék, 
velük pedig, mint tudjuk, jobb óvatosnak lenni. 
Itt található Arel szent ligete is, ahová nem 
léphet be más, csak Arel-pap. Neve: Rewelion 
Ravin. Minden évben egy hónapig tartó 
vadászversenyt tartanak a környéken, amelynek 
a végén a zsákmányt áldozatként bemutatják 
Arelnek. Ilyenkor a rend tagjain kívül szigorúan 
tilos mindenki másnak a vadászat. A versenyen 
a győztesek megkapják az egyik elejtett állat 
fogát, belevésve Arel és a verseny 
szimbólumát. Ezek a tárgyak Arel különös 
kegyeként mindig szerencsét hoznak, ha a 
nyertes, vagy az viseli, akinek jószántából 
odaajándékozza. Az ilyen trófeával rendelkezők 
vadászok valóban művészei a vadejtésnek. 
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 Szél: Csapadék: Hőmérs
éklet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
15°C) 

3-4 Viharos 
Assherali Száraz 16°C 

4-5 Gyenge 
Assherali Száraz 20°C 

6-7 Szélcsend Száraz 26°C 
8- 9 Szélcsend Száraz 32°C 

10-11 Közepes 
Assherali Száraz 35°C 

12-13 Vad Assherali Száraz 35°C 

14-15 Közepes 
Assherali Száraz 38°C 

16-17 Viharos 
Napnyugati Száraz 42°C 

18-19 Viharos 
Assherali Száraz 45°C 

20 Közepes 
Sherali 

Délutáni 
záporocska 48°C 

 

Természetes és mágikus 
sivatagok 

Időjárás szempontjából a természetes 
sivatagok abban különböznek mágikus úton 
létrejött társaiktól, hogy itt sokkal ritkábbak 
a homokviharok - mivel ott a természet 
állandó harcban áll a minden nedvességet 
felemésztő mágiával -, habár az erre járó 
utazók szerint még így is túl sokszor 
fordulnak elő. A karavánokat az állandó 
Assherali szél segíti abban, hogy a változó 
dombok-völgyek között el ne tévedjenek. 
Az esőt errefelé csak hírből ismerik. Szinte 
minden, ezen a tájon élő gyerek úgy éri meg 
az ötödik-hatodik "tavaszt", hogy még nem 
látott esőt. Ha mégis esik, akkor egy 
érdekes tünemény lepi meg a gyanútlan 
vándort: az egész sivatag virágba borul. 

Ennél sokkal komorabb meglepetések 
is érhetik a tapasztalatlan utazót, ez pedig a 
vízhiány és az éjszakai fagyok, amelyek 
már több nagy harcos méltatlan halálát 
okozták. Az utak oázistól-oázisig futnak. 
Vezető és tevék nélkül nekivágni a 
sivatagnak kész öngyilkosság. Nélkülük 
lehetetlen előre látni a készülő 
homokvihart! Pedig ha felkészületlenül éri 

el a karavánt, szétszórhatja a málhákat, és a 
tapasztalatlanokat elnyeli a homok, legtöbbször 
örökre. Pyarroni fülnek talán borzasztó, de a víz 
olyan drága, hogy tisztálkodásra az állatok vizeletét 
használják. 

Itt a forrásokat tisztelik szentként, hiszen ők 
hozzák létre, és tartják életben az oázisokat. 
Körülöttük meghatározott távolságon belül 
mindenkinek tilos egymásra kezet emelni.(Minél 
nagyobb az oázis uralkodójának hatalma, annál 
nagyobb ez a távolság.) Amennyiben bárki is lenne 
olyan botor, hogy ezt megsértené, számíthat az oázis 
minden lakójának gyűlöletére. Ezért a nézeteltérések 
elintézésének színhelye a sivatag. 

A vadállatok - kígyók, skorpiók - azért 
érdemelnek említést, mert legtöbbjük csípése, 
marása mérgező, és a méreg az esetek többségében 
halálos és gyorsan hat. Rengeteg hős halálát okozta 
már skorpiócsípés, vagy kígyómarás. 

Külön szót érdemelnek a tengerpartokon 
létrejött sivatagok. Ezek léte előtt értetlenül állnak a 
kiművelt fők is, sokan úgy hiszik, talán a mágikus 
egyensúly megbomlása idézhette elő kialakulásukat, 
akárcsak a Taba-el-Ibaráét. Egy biztos: ezeken a 
területeken Antoh különös akarata szerint a tenger 
jóval hidegebb, mint az várható lenne. A másik 
furcsaság a reggeli és éjszakai köd, amelynek 
tapasztalatlanul nekivágni egyet jelent az 
eltévedéssel. 

Ide tartozik, vagy tartozna a Vinisila síkság 
déli része, Taba el Ibara, a sejkségek, Abaszisz déli 
részei, és a Kráni medence. 
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Egész esztendőben 
 Szél: Csapadék: Hőmérséklet: 

2   Különleges 
időjárás (Éjjel -30°C) 

3-4 Viharos Assherali Száraz 15°C 
4-5 Gyenge Assherali Száraz 20°C 
6-7 Közepes Assherali Száraz 26°C 
8- 9 Szélcsend Száraz 32°C 

10-11 Szélcsend Száraz 35°C 
12-13 Viharos Assherali Száraz 40°C 
14-15 Közepes Assherali Száraz 40°C 

16-17 Közepes 
Napnyugati Száraz 45°C 

18-19 Közepes Assherali Száraz 50°C 
20 Közepes Sherali Száraz 55°C 

 

Félsivatagok 
A sivatagok szegélyei átmeneti vidékek. 

Ezeket nevezzük félsivatagoknak. A félsivatagokban 
csak a fel-felbukkanó gyepfoltok és a folyópartok 
képviselik az életet a nomádokon kívül. Minden 
második-harmadik évben aszály dúl. A víz 
természetesen óriási kincs. A törzsek gazdaságát 
egyetlen dologgal mérik, a négylábú jószágok 
számával. Így nem ritka, hogy az utazót arra 
kényszerítik, hogy az áthaladásért cserébe hagyja 
náluk egyik lovát, vagy ha még mohóbbak az összes 
lovát! Rendünk jó néhány lovagjának kellett már 
visszatérnie remek nehéz harci paripája nélkül nagy 
szégyenére. Szerencsétlen állatok persze nem bírják 
az ottani mostoha körülményeket, úgyhogy rövid 
időn belül kimúlnak. Visszaváltásukban sajnos nem 
is reménykedhetünk, hiszen a pénz errefelé jóformán 
nem ér semmit. A törzsek között rendszeresek a 
kisebb-nagyobb rajtaütések, csetepaték, amelyek 
célja egymás jószágainak elbitorlása. 

A sivatagok Sheraltól távolabbi szegélyein 
elterülő puszták abban különböznek a sivatag másik 
oldalán elterülő társaiktól, hogy itt télen szinte 
mindig jelentkezik az esős évszak (olyan, mint a 
száraz szavannákon), úgyhogy az aszály az itt élő 
népek szerencséjére csak nagyritkán jelentkezik. Az 
esős évszak két hónapjában az egész évben fúvó 
Sherali-Napkeleti szeleket az esőfelhőkkel terhes 
Napnyugati szelek váltják fel. Nyáron pedig néha 
Assherali szelek is lengedeznek. Az itt élő népek 
figyelemre méltóan jó lovasok és nagyon jól bánnak 
az íjjal. 

Néhány törzs sóban gazdag területeket 
bír. Ez a sivataghoz közel óriási kincsnek 
számít, így ezek a népek erősebbek, mint a 
környezőek, gyakran több kisebb környező 
nemzetséget is az uralmuk alatt képesek tartani, 
hiszen a só egyfajta pénznek számít errefelé. 

Egész esztendőben 

 Szél: Csapadék: Hőmérs
éklet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
30°C) 

3-4 Gyenge Assherali Száraz 10°C 

4-5 Gyenge Assherali-
Napnyugati Száraz 15°C 

6-7 Közepes Assherali Száraz 20°C 
8- 9 Szélcsend Száraz 25°C 

10-11 Szélcsend Száraz 30°C 
12-13 Viharos Assherali Száraz 35°C 
14-15 Közepes Assherali Száraz 40°C 

16-17 Közepes 
Napnyugati Száraz 45°C 

18-19 Közepes Assherali-
Napnyugati Száraz 48°C 

20 Közepes Sherali Zápor 52°C 
 
Ilyenek a sivatagok szegélyei, Ediomadi 

hegyvidék Quirron tenger felőli része. 

Quiron-tengeri időjárás 
A meleg éghajlatok közé tartozik még a 

Barbár esős öv és a Quiron-tengeri időjárás is. 
Nézzük előbb a Quiron-tenger partjait. Ezen a 
vidéken a nyár és a tavasz forró, és száraz, míg 
a tél és az ősz enyhe, és nedves. Nyáron, de 
még tavasszal is csak elvétve találunk felhőt az 
égbolton, ellenben télen és ősszel csak harmad-
negyednaponta süt ki nap. Hó csak négy-
ötévente fordul elő, és akkor is hamar elolvad. 
A Quiron-tengerihez hasonló éghajlat az 
óceánok mellékén is kialakulhat, de itt a nyár 
sokkal hűvösebb, és a tenger vize is meglepően 
hideg. Az utazók többnyire kedvelik ezeket a 
területeket. 

A Quiron-tenger Napkeleti szigetei 
hemzsegnek a kisebb-nagyobb kalózhajóktól 
(flottáktól). Többnyire a városállamok hajóit 
fosztogatják, meglehetősen kifinomult 
módszerekkel. Rendkívül jól felszereltek, a 
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toroni flotta tehetetlen ellenük. A kalózok 
ritkán támadnak szemtől-szembe, inkább 
cselt vetnek: az utazó észre sem veszi, és 
máris viszik a rabszolgapiacra! A kalózok 
mindenre kaphatóak, sokszor kapcsolatban 
állnak a városi tolvajbandákkal. 

Tavasz 

Sheralon innen: Csontok 10. - 
Feloldozás 4. 

Sheralon túl: Hullámok 1. - Szándék 
14. 

A tavasz az egyik legszebb évszak 
ezen a vidéken: kellemesen enyhe és száraz. 
A legideálisabb időszak ügyes-bajos 
dolgaink elintézésére. A mágusok ehhez 
hasonló időt kreáltak Lar-dor városában, az 
ott élők nagy örömére. 

 
 Szél: Csapadék: Hőmérs

éklet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
5°C) 

3-4 Viuharos északi Száraz 15°C 
4-5 Gyenge északi Száraz 20°C 
6-7 Közepes északi Száraz 26°C 
8- 9 Szélcsend Száraz 32°C 

10-11 Szélcsend Száraz 35°C 
12-13 Szélcsend Száraz 40°C 
14-15 Közepes északi Száraz 47°C 

16-17 Közepes 
nyugati Száraz 45°C 

18-19 Közepes északi Száraz 50°C 
20 Közepes déli Száraz 55°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyár 

Sheralon innen: Feloldozás 5. - Fohászok 20. 
Sheralon túl: Szándék 1f5. - Csontok 7. 
A nyár nagyon forró és ezért érdemes világos 

öltözéket viselni. A déli órákban jó megpihenni, és 
felesleges az állatokat hajszolni, az árnyékban pedig 
a szieszta is kellemesebb. Víz nélkül hosszabb útra 
nem érdemes elindulni, főleg ha nincs valami 
nagyobb vízfolyás a környéken, mert a kisebbek 
kiszáradnak. Egyébként ilyenkor a legnagyobb a 
forgalom az utakon. 

 
 Szél: Csapadék: Hőmérséklet: 

2   Különleges 
időjárás (Éjjel -12°C) 

3-4 Gyenge Napkeleti Csendes eső 15°C 
4-5 Viharos Assherali Felhőszakadás 18°C 
6-7 Szélcsend Felhőszakadás 20°C 
8- 9 Szélcsend Száraz 25°C 

10-11 Szélcsend Száraz 28°C 
12-13 Szélcsend Száraz 30°C 

14-15 Közepes 
Assherali Száraz 32°C 

16-17 Közepes 
Napnyugati Száraz 35°C 

18-19 Közepes 
Assherali Száraz 38°C 

20 Közepes Sherali Száraz 40°C 
 

Ősz 

Sheralon innen: Hullámok 1. - Szándék 14. 
Sheralon túl: Csontok 8. - Feloldozás 4. 
Az ősz kellemesen hűvös, viszont sok az eső 

és az utak szinte állandóan felázottak. Nagyobb 
málhával nem érdemes útra kelni, mert soha nem 
lehet tudni az ember melyik kátyuban marad ott. Az 
utazók ekkor már általában téli szállásaik felé 
tartanak. 
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 Szél: Csapadék: Hőmérs
éklet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
10°C) 

3-4 Gyenge Napkeleti 1-2 órás viharos 
felhőszak. 0°C 

4-5 Viharos Assherali Egész délelőtti 
eső 5°C 

6-7 Közepes Sherali Egész délutános 
eső 8°C 

8- 9 Közepes Sherali-
Napnyugati 

Egész napos 
csendes eső 10°C 

10-11 Közepes 
Napnyugati 

Egész napos 
csendes eső 12°C 

12-13 Közepes Sherali-
Napnyugati 

Egész napos 
csendes eső 15°C 

14-15 Szélcsend Száraz 18°C 
16-17 Szélcsend Száraz 20°C 
18-19 Közepes Assherali Száraz 23°C 

20 Közepes 
Napkeleti Száraz 25°C 

 

Tél 

Sheralon innen: Szándék 15. - Csontok 9. 
Sheralon túl: Feloldozás 5. - Fohászok 19. 
 A tél elég enyhe, de ez is legalább olyan 

nedves mint az ősz és jóval hűvösebb. Ha valaki 
rosszul öltözik fel, könnyen megfázhat. Nem 
ajánlatos fedetlen helyen éjszakázni. Ilyenkor csak 
azok keljenek útra, akiknek halaszthatatlanul fontos 
dolguk van és egyedül az utak ilyenkor a 
legveszélyesebbek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Szél: Csapadék: Hőmér
séklet: 

2   Természeti csapás (Éjjel -
10°C) 

3-4 Viharos 
északi 

1-2 órás viharos 
felhőszakadás -5°C 

4-5 Gyenge 
északi Egész délelőtti eső 0°C 

6-7 Közepes 
déli Egész délutános eső 3°C 

8- 9 Közepes 
délnyugati 

Egész napos csendes 
eső 5°C 

10-11 Közepes 
nyugati 

Egész napos csendes 
eső 7°C 

12-13 Közepes 
délnyugati 

Egész napos csendes 
eső 10°C 

14-15 Szélcsend Száraz 13°C 
16-17 Szélcsend Száraz 15°C 

18-19 Közepes 
északi Száraz 18°C 

20 Közepes 
keleti Kevés hóesés 20°C 

 
Ilyen vidék Abaszisz északi része: az 

Onpor medence északi része, Toron, Riegoy 
öböl déli része, Tysson öböl melléke, a Gályák 
tengerének partvidéke. 

Barbár esős öv  
A Barbár esős területeken elsősorban a 

nyárra igaz, hogy esős. Ilyenkor viharos erejűvé 
duzzadt Sherali-Napnyugati szelek hozzák az 
esőt, amit akkorra a barbár puszták már 
sóvárogva várnak. A nyári hónapok végén a 
nevükre rászolgáló óriási Barbár viharok 
tombolnak a tengerpartokon, amelyek gyakran 
szökőárat okoznak. A barbárok ilyenkor gonosz 
rontásról suttognak, és áldozatot mutatnak be. 
Ősszel és télen viszonylag hűvös van, és az idő 
már sokkal szárazabb, és akár minden másnap 
sütkérezhet a megfáradt utazó. Aztán tavasszal 
beköszönt a szárazság, ilyenkor az Assherali-
Napkeleti szelek az uralkodók, és csak elvétve 
tűnik fel egy-egy eltévedt felhő. A barbár 
területeken óriási bambuszerdők találhatók sok-
sok érdekes vaddal. 

Az idő mellett a legkellemetlenebb, hogy 
az itt élő törzsek egymással szüntelenül 
háborúskodnak. A hatalmas erdőségek, kopár 
fennsíkok és a meredek hegyvidékek területe 
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ez. Bennszülött vezető nélkül elég nehéz 
boldogulni, az idegeneket nem kedvelő 
barbárok közül pedig vezetőt szerezni 
nehéz. A nyári hónapokban a barbár partok 
környékén hajózni Adron kísértése: „Mert a 
tájfun megérkezett, és már csak Kradban 
bízhattunk.” (Egy Krad által különösen 
kedvelt lovag beszámolójából) Több büszke 
flotta pusztult már el azért, mert 
admirálisaik figyelmen kívül hagyták Krad 
szolgáinak intelmeit, és dacolni akartak 
Adron akaratával - vesztükre. 

Ezen a területen sem idegenekkel, 
sem barbárokkal nem jó találkozni, ugyanis 
Yneven többfelé szokás, hogy az uralkodók 
a saját testőrségüket barbár harcosokból 
szervezik meg. Beszerzésükre az olcsóbb és 
hatékonyabb megoldást választják: a 
barbárokat már kisgyermekkorukban 
elraboltatják, majd kiképeztetik. Ezért 
nemritkán találkozhatunk 
rabszolgavadászokkal, és az őket üldöző 
barbár csapatokkal. A rabszolgavadászokat 
nehéz felismerni (kivétel, ha gyerekekkel 
vannak, vagy orkok), esetleg néhány 
jellegzetes fegyver lehet árulójuk. A 
magányos rabszolgavadászok a 
legveszélyesebbek, viszonylag jó a 
helyismeretük, és már több barbár csapatot 
túlélhettek... 

A Gorviki öböl szigetei hajózási 
szempontból nem túl biztonságosak, 
ugyanis az itt tanyázó kalózok meglehetős 
kegyetlenséggel dolgoznak, az elfogott 
hajókat többnyire felgyújtják, nehogy nyom 
maradjon. Akiket pedig nem szándékoznak 
elvinni, azokat vízbe dobálják. A környék 
államaiban utálják őket, ami nem is csoda, 
hiszen bármelyik városállamról is legyen 
szó, gyakran még a parti településeket is 
felgyújtják. 

Tavasz 

Sheralon innen: Szándék 15. - 
Feloldozás 4. 

Sheralon túl: Feloldozás 5. - Szándék 
15. 

A tavasz a legalkalmasabb 
utazgatásra, úgyhogy ilyenkor rengeteg 

kereskedő keresi fel e terület határ menti területeit, 
beljebb merészkedni nem sokan mernek. Bár a 
forróság tikkasztó, ha valaki ismeri a források 
helyét, esetleg nem távolodik el nagyon a 
patakoktól, akkor kényelmesen utazhat. 

 
 Szél: Csapadék: Hőmérs

éklet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
12°C) 

3-4 Gyenge Napkeleti Egész napos 
csendes eső 5°C 

4-5 Viharos Assherali Félnapos csendes 
eső 10°C 

6-7 Szélcsend Felhőszakadás 15°C 
8- 9 Közepes Assherali Száraz 20°C 

10-11 Közepes Assherali Száraz 25°C 
12-13 Közepes Assherali Száraz 28°C 
14-15 Szélcsend Száraz 30°C 
16-17 Szélcsend Száraz 32°C 
18-19 Közepes Napnyugati Száraz 35°C 

20 Közepes Sherali Száraz 38°C 
 

Nyár 

Sheralon innen: Áldozat 13. - Fohászok 20. 
Sheralon túl: Szándék 15. - Csontok 7. 
 A nyár rendkívül nedves és esős, a folyók 

megáradnak és az alacsonyabb területek víz alá 
kerülnek. Gyakoriak a földcsuszamlások. A levegő 
annyira párás, hogy ilyenkor csak a helyiek érzik 
magukat igazán jól, a fegyverek nagyon gyorsan 
rozsdásodnak. Az utazók ebben az évszakban inkább 
elkerülik ezt a helyet. 
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 Szél: Csapadék: Hőmérs

éklet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
12°C) 

3-4 Tájfun (tenger 
felől) Csendes eső 15°C 

4-5 Viharos Sherali Száraz 18°C 
6-7 Szélcsend Felhőszakadás 20°C 

8- 9 Erős Sherali-
Napnyugati Felhőszakadás 25°C 

10-11 Erős Sherali-
Napnyugati Felhőszakadás 28°C 

12-13 Erős Sherali-
Napnyugati Felhőszakadás 30°C 

14-15 Szélcsend Egész napos 
csendes eső 32°C 

16-17 Közepes 
Napnyugati Száraz 35°C 

18-19 Közepes 
Assherali 

Félnapos 
csendes eső 38°C 

20 Közepes 
Napkeleti Száraz 40°C 

 

Ősz 

Sheralon Innen: Hullámok 1. - Szándék 14. 
Sheralon túl: Csontok 8. - Feloldozás 4. 
Az ősz majdnem olyan nedves, mint a nyár, de 

jóval hűvösebb. Az utazók ezt az évszakot sem 
kedvelik igazán. Bár vannak száraz időszakok, de a 
talaj nem tud felszáradni, és a gyakori esők miatt 
érdemes fedett helyen éjszakázni, ha az ember nem 
szeretné, hogy ráfagyjon a páncélja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Szél: Csapadék: Hőmérs
éklet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
12°C) 

3-4 Viharos Sherali Csendes eső 5°C 
4-5 Szélcsend Száraz 8°C 
6-7 Szélcsend Felhőszakadás 10°C 
8- 9 Erős Sherali Száraz 15°C 

10-11 Erős Sherali-
Napnyugati Felhőszakadás 18°C 

12-13 Erős Sherali-
Napnyugati Felhőszakadás 20°C 

14-15 Szélcsend Egész napos 
csendes eső 22°C 

16-17 Közepes 
Napnyugati Száraz 25°C 

18-19 Közepes Assherali Félnapos 
csendes eső 28°C 

20 Közepes 
Napkeleti Száraz 30°C 

 

Tél 

Sheralon innen: Szándék 15. - Csontok 9. 
Sheralon túl: Feloldozás 5. - Fohászok 20. 
Ez az évszak eléggé változatos. Eléggé 

száraz, és ha az ember netalántán a havon 
nekivág egy szánnal, soha nem tudhatja a hó 
mikor olvad el alóla. A kocsit pedig számításba 
sem jöhet ilyen körülmények között. 
Mindenesetre, ha valaki mégis nekiindulna 
ilyenkor, azt ajánljuk öltözzön fel, és estére 
lehetőleg érjen szállást, - már ha talál ilyet ezen 
a vidéken.  
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 Szél: Csapadék: Hőmérs
éklet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
10°C) 

3-4 Gyenge déli Egész napos 
csendes eső -10°C 

4-5 Gyenge 
Assherali 

Egész délelőtti 
eső -5°C 

6-7 Közepes 
Napkeleti 

Egész 
délutános eső 3°C 

8- 9 Közepes 
Napkeleti Száraz 5°C 

10-11 Közepes 
Napkeleti Száraz 7°C 

12-13 
Közepes 
Assherali-
Napkeleti 

Száraz 10°C 

14-15 Közepes 
Assherali Száraz 13°C 

16-17 Közepes 
Napnyugati Száraz 15°C 

18-19 Viharos 
Assherali Száraz 18°C 

20 Közepes 
Sherali Kevés hóesés 20°C 

 
Ilyen vidék a Keleti barbárok földje, 

Enoszuke, Sinemos tenger partjai, Gorviki 
medence. Persze a barbárokról fentebb írott 
jegyzetek csak a Keleti barbárok földjén 
érvényesek. 

Most nézzük a hűvös időjárásokat: 
ezek még szeszélyesebbek, mint az 
eddigiek. 

Óceán-melléki időjárás  
Az óceán melléki időjárás olyan, 

hogy ott szinte minden nap esik az eső, 
ősszel talán még több, mint máskor, 
tavasszal pedig egy cseppet kevesebb. A 
nap csak minden ötödik napon süt ki, ha 
erre vesszük utunkat, jó, ha felkészülünk a 
szeles, borús időjárásra. A szél általában 
nyugat felől fúj. A hó nagyon ritka. 

Tavasz 

Sheralon innen: Csontok 10. - 
Feloldozás 4. 

Sheralon túl: Hullámok 1. - Szándék 
14. 

A tavasz az egyik legszebb hónap, a tapasztalt 
utazót csak kellemes meglepetés érheti, de azért ez 
se csábítson senkit könnyelműségre, Orwella soha 
nem alszik! 

 
 Szél: Csapadék: Hőmérs

éklet: 

2   Különleges időjárás (Éjjel -
10°C) 

3-4 Viharos Assherali 1-2 órás viharos 
felhőszakadás 0°C 

4-5 Gyenge Sherali Egész délelőtti eső 5°C 
6-7 Közepes Assherali Egész délutános eső 8°C 

8- 9 Közepes 
Napnyugati 

Egész napos csendes 
eső 10°C 

10-11 Közepes 
Napnyugati 

Egész napos csendes 
eső 12°C 

12-13 Közepes 
Napnyugati 

Egész napos csendes 
eső 15°C 

14-15 Szélcsend Száraz 18°C 
16-17 Szélcsend Száraz 20°C 

18-19 Közepes Sherali Egész napos csendes 
eső(köd) 23°C 

20 Közepes 
Napkeleti Száraz 25°C 

 

Nyár 

Sheralon innen: Feloldozás 5. - Fohászok 20. 
Sheralon túl: Szándék 15. - Csontok 10. 
A nyár ideális utazásra. Száraz utak, kellemes 

idő segíti az erre járókat. 
 

 Szél: Csapadék: Hőmérs
éklet: 

2   Természeti csapás (Éjjel -
10°C) 

3-4 Viharos Assherali-
Napnyugati 

Egész napos 
csendes eső 10°C 

4-5 Gyenge Sherali Egész délelőtti eső 15°C 
6-7 Közepes Assherali Egész délutános eső 18°C 

8- 9 Közepes Napnyugati 1-2 órás viharos 
felhőszakadás 20°C 

10-11 Közepes Napnyugati Száraz 22°C 
12-13 Szélcsend Száraz 25°C 
14-15 Szélcsend Száraz 28°C 
16-17 Szélcsend Száraz 30°C 
18-19 Közepes Sherali Száraz 33°C 

20 Közepes Napkeleti Száraz 35°C 
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Ősz 

Sheralon innen: Hullámok 1. - Szándék 14. 
Sheralon túl: Csontok 10. - Feloldozás 4. 
Az ősz már egy fokkal mogorvább, mint az 

eddigi évszakok, de komoly gondot csak az 
állandóan felázott utak, és a gyakori reggeli köd 
okozhatnak. 

 
 Szél: Csapadék: Hőmérsé

klet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
10°C) 

3-4 Viharos Assherali 1-2 órás viharos 
felhőszakadás 0°C 

4-5 Gyenge Sherali Egész délelőtti eső 5°C 

6-7 Közepes Assherali Egész délutános 
eső 8°C 

8- 9 Közepes 
Napnyugati 

Egész napos 
csendes eső(köd) 10°C 

10-11 Közepes 
Napnyugati 

Egész napos 
csendes eső(köd) 12°C 

12-13 Közepes 
Napnyugati 

Egész napos 
csendes eső 15°C 

14-15 Szélcsend Száraz 18°C 
16-17 Szélcsend Száraz 20°C 
18-19 Közepes Sherali Száraz 23°C 

20 Közepes 
Napkeleti Száraz 25°C 

 

Tél 

Sheralon innen: Szándék 15. - Csontok 10. 
Sheralon túl: Feloldozás 5. - Fohászok 20. 
A tél nem túl barátságos, de jóval enyhébb, 

mint Ynev belsejében. Az embernek csak a szinte 
állandó köddel gyűlik meg a baja. Ha valaki nem 
ismeri jól az utat, vagy nincs a Rendtől megbízható 
térképe, inkább el se induljon, mert könnyen 
eltévedhet. Ahogy rendházunk sok vidéket bejárt 
öreg írnoka szokta volt mondani: „Ilyenkor jobb 
otthon maradni a jó öreg kandalló mellett.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Szél: Csapadék: Hőmérs
éklet: 

2   Különleges időjárás (Éjjel -
10°C) 

3-4 Viharos 
Assherali 

1-2 órás viharos 
felhőszakadás 0°C 

4-5 Gyenge 
Assherali Egész délelőtti eső 5°C 

6-7 Közepes 
Sherali Egész délutános eső 8°C 

8- 9 
Közepes 
Sherali-
Napnyugati 

Egész napos 
csendes eső(köd) 10°C 

10-11 Közepes 
Napnyugati 

Egész napos 
csendes eső(köd) 12°C 

12-13 
Közepes 
Sherali-
Napnyugati 

Egész napos 
csendes eső(köd) 15°C 

14-15 Közepes 
Sherali Száraz 18°C 

16-17 Közepes 
Napnyugati Száraz 20°C 

18-19 Közepes 
Assherali 

Egész napos 
csendes eső 23°C 

20 Közepes 
Napkeleti Száraz 25°C 

 
Ilyen Yllinor nagy része az óceán felől, a 

Riegoy-öböl északi része, a Shanice hegység 
környéke, valamint a Nilraen hegység 
környéke. 

Fendor-tengeri időjárás  
A Fendor-tengeri hűvös időjárás már 

szárazabb az előzőnél, itt a tél vége és a nyár 
eleje a kicsit esősebb, a hó is gyakoribb, és 
másfél hónapon át szokta borítani a földeket, a 
fagyok egész télen előfordulhatnak. A téli 
égbolt ezen a tájon szinte mindig borult, 
úgyhogy a csillagok alapján való tájékozódás 
lehetetlen. Még a nyár minden második napja is 
borult, ennek ellenére kellemes, néha még forró 
is! Az uralkodó szélirány itt is Napnyugati. 

A tavasz meglehetősen hűvös, de ha 
halaszthatatlan dolgunk van egy kisebb út nem 
okozhat gondot, persze gondos előkészületek 
mellett. A felázott talaj és az esőzések 
jelenthetnek gondot, no és az éjszakai fagyok. 

A Fendor-tengertől északra rengeteg 
magányos lovagvár található, a várurak 
legfontosabb elfoglaltsága: hogyan lehetne 
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kirabolni, elfoglalni a szomszéd várat. 
Igazán számottevő hatalomra még egyik 
várúr sem tudott szert tenni az állandó 
háborúskodások miatt. A kisebb-nagyobb 
csetepaték ideje tavasztól őszig tart, télen 
mindenki a terveit szövögeti a következő 
esztendőre. 

Tavasz 

Sheralon innen: Csontok 10. - 
Feloldozás 4. 

Sheralon túl: Hullámok 1. - Szándék 
14. 

 
 Szél: Csapadék: Hőmérs

éklet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
10°C) 

3-4 Gyenge 
Napkeleti 

1-2 órás 
viharos 
felhőszakadás 

-3°C 

4-5 Gyenge 
Sherali 

Egész 
délelőtti eső 2°C 

6-7 Közepes 
Assherali 

Egész 
délutános eső 5°C 

8- 9 Közepes 
Napnyugati 

Egész napos 
csendes eső 10°C 

10-11 Közepes 
Napnyugati 

Egész napos 
csendes eső 12°C 

12-13 Közepes 
Napnyugati Száraz 15°C 

14-15 Szélcsend Száraz 18°C 
16-17 Szélcsend Száraz 20°C 

18-19 Közepes 
Napkeleti 

Egész napos 
csendes eső 25°C 

20 Viharos 
Assherali Száraz 28°C 

 

Nyár 

Sheralon innen: Feloldozás 5. - 
Fogadalmak 20. 

Sheralon túl: Szándék 15. - Csontok 
10. 

A nyár a legideálisabb utazási 
szempontból ezen a vidéken. Bár néha 
tikkasztó a hőség, de egy-egy zápor után az 
utak gyorsan felszáradnak. Azért érdemes 
vízről gondoskdni. 

 

 Szél: Csapadék: Hőmérséklet: 

2   Különleges 
időjárás (Éjjel -10°C) 

3-4 Viharos 
Assherali 

Egész napos 
csendes eső 10°C 

4-5 Gyenge 
Sherali 

Egész délutános 
eső 15°C 

6-7 Közepes 
Assherali 

1-2 órás viharos 
felhőszakadás 18°C 

8- 9 Közepes 
Napnyugati Száraz 20°C 

10-11 Szélcsend Száraz 25°C 
12-13 Szélcsend Száraz 28°C 
14-15 Szélcsend Száraz 30°C 
16-17 Szélcsend Száraz 33°C 

18-19 Közepes 
Sherali Száraz 35°C 

20 Közepes 
Napkeleti Száraz 40°C 

Ősz 

Sheralon innen: Hullámok 1. - Szándék 14. 
Sheralon túl: Csontok 10. - Feloldozás 4. 
 Az ősz már egy sokkal kellemetlenebb hónap 

sok esővel, időnként köddel, esetleg faggyal. A 
megkezdett utazásokat ajánlatos még a tél beállta 
előtt befejezni. 

 
 Szél: Csapadék: Hőmérsé

klet: 

2   Különleges időjárás (Éjjel -
10°C) 

3-4 Gyenge Napkeleti 1-2 órás viharos 
felhőszakadás -3°C 

4-5 Gyenge Sherali Egész napos csendes 
eső(köd) 2°C 

6-7 Közepes Assherali Egész délutános eső 5°C 

8- 9 Közepes 
Napnyugati Egész délelőtti eső 10°C 

10-11 Közepes 
Napnyugati 

Egész napos csendes 
eső 12°C 

12-13 Közepes 
Napnyugati 

Egész napos csendes 
eső 15°C 

14-15 Szélcsend Száraz 18°C 
16-17 Szélcsend Száraz 20°C 
18-19 Viharos Assherali Száraz 25°C 

20 Közepes Napkeleti Száraz 28°C 
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Tél 

Sheralon innen: Szándék 15. - Csontok 9. 
Sheralon túl: Feloldozás 5. - Fohászok 20. 
A tél a eléggé zord már ezen a vidéken. Ha 

mégis utaznunk kell, akkor alaposan öltözködjünk 
fel. Utazni vagy lóháton, szánon lehet, bár egy 
kisebb olvadás esetén az utazás kátyúba eshet. 

 
 Szél: Csapadék: Hőmérs

éklet: 

2   Természeti csapás (Éjjel -
10°C) 

3-4 Viharos északi 1-2 órás hóvihar -30°C 
4-5 Közepes déli Ónos eső -15°C 
6-7 Gyenge északi Egész délutános hó -10°C 

8- 9 Közepes északi Egész napos 
csendes hó -7°C 

10-11 Erős északi Egész napos 
csendes hó -3°C 

12-13 Közepes északi Egész napos 
csendes hó -1°C 

14-15 Szélcsend Száraz 0°C 
16-17 Szélcsend Száraz 2°C 

18-19 Közepes déli Egész napos 
csendes eső(köd) 5°C 

20 Közepes keleti Száraz 10°C 
 
Ilyenek a Fendor-tenger környéki hatalmas 

földek, egészen a Tarin hegységig, Niare keleti 
partvidéke. Yllinortól Shadonig húzódó keskeny sáv, 
a Shadon birodalom földjei. 

Hűvös puszták  
Az ilanoriak szerint a hűvös puszták időjárása 

a legjobb egész Yneven a lótartásra, és a tények is 
ezt támasztják alá. Az örök fű birodalmában négy 
(Ynevi) hónapig borítja hótakaró a tájat. A tél 
felhős, nedves és hideg, mondhatnánk fogcsikorgató. 
A nyár eleji esőket a Napnyugati szelek hozzák. Ha 
a puszta a Sheral és az attól még távolabbi tájak felé 
is nyitott, pusztító erejű tornádók söpörhetnek végig 
a tájon jégesővel kísérve, amelyek a gyanútlan 
utazókat könnyen elragadhatják felszerelésükkel 
együtt. A nyár eleje esősebb, de aztán jön a 
szárazság, hogy a rétek a beköszöntő ősszel újra 
kizöldüljenek. 

 
 

Tavasz 

Sheralon innen: Csontok 10. - Feloldozás 
4. 

Sheralon túl: Hullámok 1. - Szándék 14. 
A tavasz még viszonylag nedves, ezért 

olvadás után még érdemes várni néhány hetet, 
hogy a föld kiszikkadjon, és az úton-útfélen 
meglévő kátyúk ne akadályozzanak bennünket. 

 
 Szél: Csapadék: Hőmérs

éklet: 

2   Természeti csapás (Éjjel -
10°C) 

3-4 Gyenge keleti 1-2 órás viharos 
felhőszakadás -5°C 

4-5 Gyenge déli Egész délelőtti eső 0°C 

6-7 Közepes északi Egész délutános 
eső 5°C 

8- 9 Közepes 
nyugati 

Egész napos 
csendes eső 10°C 

10-11 Közepes 
nyugati Száraz 12°C 

12-13 Szélcsend Száraz 15°C 
14-15 Szélcsend Száraz 18°C 
16-17 Szélcsend Száraz 20°C 

18-19 Viharos északi Egész napos 
csendes eső 25°C 

20 Közepes keleti Száraz 30°C 
 

Nyár 

Sheralon innen: Feloldozás 5. - Fohászok 
20. 

Sheralon túl: Szándék 15. - Csontok 9. 
A nyár a legmegfelelőbb időszak 

mindenfélére, ezért talán ez legveszélyesebb is. 
Ha a távolban egy porfelhő közelít felénk két 
dologra számíthatunk: vagy egy nomád törzs 
harcosai akarják tiszteletüket tenni, akik a 
legritkább esetben szoktak békés szándékkal 
közeledni (mindenük a lóhús és a harc); vagy 
egy forgószél közelít felénk, a neve: Tornádó. 
Ezt talán még kevésbé érdemes megvárni, mint 
a harcosokat, ugyanis ha eléri a karavánt, 
iszonyatos pusztítást tud végezni. A könnyebb 
dolgokat felkapja, és ha szerencsénk van 
néhány mérfölddel később leteszi, és ha igazán 
figyelnek ránk az istenek, talán még meg is 
találjuk. 
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Az Anublie tavak környékén ajánlatos 
az igazi lovagokhoz illő megfontoltság, a 
közeli Ediomad hegység 
legveszedelmesebb ork-bandái tanyáznak a 
környéken. Emberevő természetük miatt 
jobb ezt a területet elkerülni. Toront nem 
zavarja közelségük, hiszen ebbe az irányba 
úgysem akar terjeszkedni. Amiért mégis 
vannak összetűzéseik a sötét birodalommal, 
az amiatt van, mert az ork 
rabszolgavadászok gyakran törnek be az 
emberlakta vidékekre - akár Toronba is -, 
hogy szertartásaikhoz az embervért, a 
lakomákhoz pedig a húst beszerezzék. 

 
 Szél: Csapadék: Hőmérs

éklet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
15°C) 

3-4 Gyenge 
Napkeleti 

Egész napos 
csendes eső 15°C 

4-5 Viharos 
Assherali 

1-2 órás viharos 
felhőszakadás 18°C 

6-7 Erős 
Assherali 

1-2 órás viharos 
felhőszakadás 20°C 

8- 9 Közepes 
Napnyugati Száraz 22°C 

10-11 Szélcsend Száraz 25°C 
12-13 Szélcsend Száraz 28°C 
14-15 Szélcsend Száraz 30°C 
16-17 Szélcsend Száraz 33°C 

18-19 Közepes 
Sherali Száraz 35°C 

20 Tornádó Száraz 40°C 
 

Ősz 

Sheralon innen: Hullámok 1. - 
Szándék 14. 

Sheralon túl: Csontok 10. - 
Feloldozás 4. 

Az ősz az állandóan fújdogáló szél 
miatt különösen hideg. No és mindez egy 
kis esővel együtt, egy olyan tájon, ahol 
sehol egy fa! 

 
 
 
 
 
 

 Szél: Csapadék: Hőmérs
éklet: 

2   Különleges időjárás (Éjjel -
10°C) 

3-4 Viharos Assherali 1-2 órás viharos 
felhőszakadás -5°C 

4-5 Gyenge Sherali Egész délelőtti eső 0°C 
6-7 Erős Assherali Egész délutános eső 5°C 

8- 9 Közepes 
Napnyugati 

Egész napos 
csendes eső 10°C 

10-11 Közepes 
Napnyugati 

Egész napos 
csendes eső 12°C 

12-13 Közepes 
Napnyugati Száraz 15°C 

14-15 Szélcsend Száraz 18°C 
16-17 Szélcsend Száraz 20°C 
18-19 Közepes Assherali Száraz 25°C 

20 Közepes Napkeleti Száraz 30°C 
 

Tél 

Sheralon innen: Szándék 15. - Csontok 9. 
Sheralon túl: Feloldozás 5. - Fohászok 20. 
Télen jobb, ha ki sem dugjuk az orrunkat a 

rendházak jól fűtött celláiból. A téli szánkóutat 
könnyen el tudja rontani egy hóvihar, vagy az 
erdőkből előmerészkedő farkasok éhes hada.  

 
 Szél: Csapadék: Hőmérs

éklet: 

2   Különleges időjárás (Éjjel -
10°C) 

3-4 Gyenge keleti 1-2 órás hóvihar -30°C 
4-5 Viharos északi Ónos eső -15°C 
6-7 Gyenge északi Egész délutános hó -10°C 
8- 9 Közepes északi Egész napos csendes hó -7°C 

10-11 Erős északi Egész napos csendes hó -3°C 
12-13 Közepes északi Egész napos csendes hó -1°C 
14-15 Szélcsend Száraz 0°C 
16-17 Szélcsend Száraz 2°C 
18-19 Közepes déli Egész napos csendes eső 5°C 

20 Közepes keleti Száraz 10°C 
 
Ilyen vidék az Anublie tavak környéke, a 

Salumion hegységtől délre fekvő területek, az Északi 
szövetség területe, Gro Ugon belső medencéje. 

Hideg sivatagok  
A hideg sivatagok csak annyiban különböznek 

meleg társaiktól, hogy a tél kegyetlenül hideg. Igaz, 
hogy ilyenkor felhők is járják az eget, sőt akár eső is 
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eshet, de ezek a sivatagok még így is nagyon 
szárazak. Télen, ami itt fél évig tart, bármikor 
előfordulhat fagy, úgyhogy nem árt az óvatosság, 
mert az elővigyázatlanok könnyen halálra 
fagyhatnak. 

Nyár 

Sheralon innen: Lant 1. - Fohászok 5.  
Sheralon túl: Áradás 15. - Pengék 14. 
A nyár legnagyobb gondja itt is a vízhiány. 
 

 Szél: Csapadék: Hőmér
séklet: 

2   Különleges 
időjárás (eső) 

(Éjjel -
30°C) 

3-4 Szélcsend Száraz 15°C 
4-5 Gyenge Napkeleti Száraz 20°C 
6-7 Közepes Napnyugati Száraz 26°C 
8- 9 Közepes Sherali Száraz 32°C 

10-11 Viharos Assherali Száraz 35°C 
12-13 Szélcsend Száraz 40°C 
14-15 Közepes Napkeleti Száraz 40°C 
16-17 Közepes Napnyugati Száraz 45°C 
18-19 Közepes Assherali Száraz 50°C 

20 Közepes Assherali Eső 55°C 
 

Tél: 

Sheralon innen: Fohászok 6. - Hamvak 20. 
Sheralon túl: Pengék 15. - Áradás 14. 
Télen ajánlatos alaposan felöltözni, a tajgai 

felszerelések tökéletesek ebből a szempontból. 
 

 Szél: Csapadék: Hőmérs
éklet: 

2   Különleges 
időjárás (hó) 

(Éjjel -
30°C) 

3-4 Szélcsend Száraz -50°C 
4-5 Gyenge Napkeleti Száraz -40°C 

6-7 Közepes 
Napnyugati Száraz -30°C 

8- 9 Közepes Sherali Száraz -20°C 
10-11 Viharos Assherali Száraz -10 
12-13 Szélcsend Száraz -5°C 
14-15 Közepes Napkeleti Száraz 0°C 

16-17 Közepes 
Napnyugati Száraz 5°C 

18-19 Közepes Sherali Száraz 10°C 

20 Közepes Assherali Csapadék 
(Eső, hó) 15°C 

 

Ilyen a Larmaron-medence, a Kráni 
hegységtől egészen a Salumionig. (Lar-Dor, Ó-
Pyarron) 

Fenyőerdők  
A tajga területén a tél fél évig tart, a 

hótakaró szinte állandó, a tél nagyon hideg, a 
nyár pedig csak egy hónapig tart, és ilyenkor 
folyton esik. A felhők közül a nap csak nagy 
ritkán bukkan elő. 

Az óceánokhoz közeli tajgák ennél 
enyhébbek, de itt sok eső mellett állandóan 
borult az ég, ha lehet, még többször mint a 
tajgák többi részén, vagy ha kisüt mégis, az 
valóságos ünnepnap az itt élőknek. Ezt a 
területet egész télen hó borítja, sőt gyakran még 
az ősz utolsó, illetve a tavasz első hónapjában is 
minden hó borít. Míg nyáron a nyugati szelek 
hozzák az esőt, addig télen az északkeleti szél 
okoz nagy hófúvásokat. Nem egy szerencsétlen 
került már a hó fogságába, ami aztán az életébe 
került. A fenyőerdőkben telente a hó mindig 
15-20 cm. 

Nyár 

Sheralon innen: Lángok 10. - Fohászok 4. 
Sheralon túl: Szándék 1. - Pengék 14. 
Nyáron az alacsonyabb területek a 

hirtelen olvadás miatt elmocsarasodnak, és a 
rengeteg szúnyog egyszerűen kiborító. Szörnyű 
legendák jutottak rendünk tudomására a Niarei 
fenyvesekről: északi hegyvidékén egy 
vérfarkasokkal teli erdő rejtezik. Sajnos a 
Niarei harcművészek keveset hajlandók erről 
beszélni, de híreink szerint a bátorság egyik 
különös próbája bemenni ebbe az erdőségbe 
fegyvertelenül (és a harci tudásé emberként 
kijönni). 
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 Szél: Csapadék: Hőmérs
éklet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
5°C) 

3-4 Viharos 
Assherali Száraz -2°C 

4-5 Erős Assherali Száraz 0°C 

6-7 Napkeleti 
szellő Száraz 2°C 

8- 9 Közepes 
Napkeleti Száraz 5°C 

10-11 Erős 
Napnyugati Eső 10°C 

12-13 Szélcsend Eső 13°C 
14-15 Szélcsend Eső 18°C 

16-17 Napkeleti 
szellő Eső 22°C 

18-19 Napkeleti 
szellő Eső 27°C 

20 Napkeleti 
szellő Eső 30°C 

Tél 

Sheralon innen: Fohászok 5. - Lángok 
9. 

Sheralon túl: Pengék 15. – Holdak és 
Vándorok 20. 

A télen a nagyobb tisztásokon 
érdemes a farkasoktól tartani. Megfelelő 
ruházat nélkül az ember néhány óra alatt 
megfagy. Vezető nélkül ilyen hidegben 
eltévedni egyenlő a fagyhalállal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Szél: Csapadék: Hőmérs

éklet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
10°C) 

3-4 Napkeleti hóvihar Száraz -50°C 
4-5 Assherali hóvihar Száraz -40°C 
6-7 Napeleti hóvihar Száraz -30°C 

8- 9 Assherali-Napkeleti 
hóvihar Száraz -20°C 

10-11 Assherali-Napkeleti 
hóvihar Száraz -15°C 

12-13 Szélcsend Száraz -10°C 
14-15 Szélcsend Száraz -5°C 

16-17 Assherali-Napkeleti 
szellő Száraz 0°C 

18-19 Napnyugati szellő Száraz 5°C 
20 Napnyugati szellő Friss hó 10°C 

 
Ilyen Elfendel, Niare, Beriquiel déli része, 

Acradoi öböl melléke  

Tundrák  
Habár a tundra területeiről még mindig eléggé 

hiányosak az ismereteink, az itt lakó havas emberek 
elbeszéléseiből tudjuk, hogy a tél az év 
háromnegyed részét tölti ki, és rendkívül hideg. A 
tavasz, nyár, ősz pedig csak néhány napig tart, és 
míg a nyár felhős, addig télen nem találni felhőt az 
égen, és állandóan fúj a Sherali-Napkeleti szél. Ha 
Krad úgy dönt, hogy egy szolgájának ide kell jönnie, 
akkor Ő legyen vele. Az itt élő leggazdagabb 
primitív népek hatalmas szőrös, ormányos lényeket 
tartanak háziállatként, amit Ynev szerte sehol 
máshol nem látni. 

Nyár 

Sheralon innen: Beavatottak 1. - Fohászok 4. 
Sheralon túl: Végítélet 10. - Kacaj 9. 
A nyár errefelé alig több, mint egy röpke 

pillanat, és ilyenkor mindent rögtön elönt a víz és a 
sár. 
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 Szél: Csapadék: Hőmérs

éklet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
5°C) 

3-4 Viharos Assherali Száraz -10°C 
4-5 Erős Assherali Száraz -5°C 

6-7 Közepes 
Napkeleti Száraz 0°C 

8- 9 Napkeleti szellő Száraz 2°C 
10-11 Erős Napkeleti Száraz 5°C 
12-13 Szélcsend Eső 8°C 
14-15 Szélcsend Eső 10°C 
16-17 Napkeleti szellő Eső 15°C 
18-19 Napkeleti szellő Eső 20°C 

20 Napkeleti szellő Eső 30°C 
 

Tél 

Sheralon innen: Fohászok 5. - Bölcsek 20. 
Sheralon túl: Kacaj 10. - Végítélet 9. 
 

 Szél: Csapadék: Hőmérséklet: 

2   Különleges 
időjárás (Éjjel -10°C) 

3-4 Napkeleti hóvihar Száraz -70°C 
4-5 Assherali hóvihar Száraz -60°C 
6-7 Napkeleti hóvihar Száraz -50°C 
8- 9 Napkeleti hóvihar Száraz -40°C 

10-11 Napkeleti hóvihar Száraz -30°C 
12-13 Szélcsend Száraz -20°C 
14-15 Szélcsend Száraz -10°C 
16-17 Napnyugati szellő Száraz -5°C 
18-19 Napnyugati szellő Száraz 0°C 

20 Napnyugati szellő Friss hó 5°C 
 
Ilyen a Déli jégmezők szegélye és Beriquel 

északi része. 

Állandó jég birodalma  
A tundrán túl már csak az állandó jég 

birodalma terül el, ahonnan még kevés felfedező tért 
meg. A havas emberek szerint itt a fagy egész évben 
csontig hatoló, és az állandóan süvítő északkeleti 
szél még a felhőket is elűzi erről a tájról. 

 
 
 
 

Egész esztendőben 

 
 Szél: Csapadék: Hőmérs

éklet: 

2   Különleges 
időjárás 

(Éjjel -
10°C) 

3-4 Assherali-Napkeleti 
hóvihar Száraz -80°C 

4-5 Assherali-Napkeleti 
hóvihar Száraz -70°C 

6-7 Assherali-Napkeleti 
hóvihar Száraz -60°C 

8- 9 Assherali-Napkeleti 
hóvihar Száraz -50°C 

10-11 Assherali-Napkeleti 
hóvihar Száraz -40°C 

12-13 Szélcsend Száraz -35°C 
14-15 Szélcsend Száraz -30°C 

16-17 Assherali-Napkeleti 
szellő Száraz -20°C 

18-19 Assherali-Napkeleti 
szellő Száraz -10°C 

20 Assherali-Napkeleti 
szellő Friss hó -5°C 

 
Ilyenek a végtelen és kopár Déli 

jégmezők. 

Különleges időjárási tippek 
Ezek a tippek nem is csak az időjárás 

témaköréből vannak, hanem általában a 
természetből. Az erősséget külön határozzuk 
meg. (az Elátkozott vidéken csak ebből a 
táblázatból dobunk, itt minden vihar mana-
viharnak számít): 

 



 MAGUS                                               Mit kell tudni Ynev időjárásáról?                                                    Kalandozok.hu 

21 
 

Dobás Eredmény: 

01-02 Vulkánkitörés (Ez lehet síkságon is: 
így lesznek új hegyek) 

03-04 Manavihar 
05-08 Gömbvillám 

09-18 Vihar erős villámlással (szinte 
mindenkit eltalál egy) 

19-40 Elemi erejű vihar (trópusi ciklon, 
sivatagi orkán, tornádó, tájfun...) 

41-60 Földcsuszamlás (főleg hegyvidéken 
esők után) 

61-75 Árvíz vizes -- tűz száraz területeken 
76-95 Lavina, kőomlások hegyekben 

96-00 Földrengés (nem feltétlenül 12-es 
erősségű!) 

 
 
 

 
 
 

?.  
Szerző: VP, Invictus, Tico 

Forrás: MAGUS Lista 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

A cikk megjelent az Atlantisz oldalon valamint 
a MAGUS-Site G-portal oldalon, Ynev időjárása 
címmel, és a MAGUS RPG oldalon is (?.03.25.) 
Amit Ynev időjárásáról tudni kell címmel, a szerzők 
nevének feltüntetésével. 

 
 

  
 
 

 


