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Mind a Legendák Kardját, mind 
a Hősök Kardját Kyr mágusok, 
készítették, Orwella 
manifesztációjának idejében, ezektől 
vélve a birodalom rendjenek 
fennmaradását. A kardokat a 
legnagyobb kyr hősök forgatták, 
hatalmuk soha nem látott magasságba 
emelkedett. Későn derült ki, a Hősök 
kardjának aggasztóan rossz 
tulajdonsága van, forgatója lassan 
tökéletesen elveszíti félelemérzetét. Ez 
okozta Lyer halálát is. 

 
Mindkét kard eltűnt a kaotikus 

időkben de a toroniak nemrég 
megtalálták a Legendák Kardját. (bár 
eddig senki nem tudta felébreszteni) A 
vörös zászló kiszabadításakor, 
azonban a kard eltűnt... 

Játéktechnika 

Legendák Kardja 

Jellem: Rend 
Kommunikáció: emocionális/semmi 
Ego: 65  

Hősök Kardja 

Jellem: Rend 
Kommunikáció: emocionális/semmi 
Ego: 85  

 
 

A Hősök Kardja. A Kardról több 
toroni forrás is említést tesz, ezenkívül 
létezik egy titkos, elzárt jóslat- szinten 
Toronban - ami állítólag a kard helyét 
mutatja meg. A toroniak a Kyr 
birodalom bukása óta több csapatot 
küldtek az ereklye megtalálására, de 
nem jártak sikerrel. Ez a feltételezett 
hely egyébként az elátkozott vidéken 
van. A jóslat ugyan homályos, de egyéb 
helyszín valószínűsége kicsi, az alábbi 
legenda miatt is. 

 
(idézet a végéről) 
„...Lyer hatalmasat kiáltva vetette 

reá magát Orwella kígyófejű 
asszonyaira. Borzalmas pusztításat 
remegve nézte a kitaszított teremtette 
disznók népe. De a halott papnők 
torkáról szörnyű átok szállott alá, - erőd 
hagyjon el végleg - szólott. Lyer 
szörnyen gyengülni látszott, de utolsó 
csapása szétzúzta az ocsmány szobrot. 

 ...Hatalmasabb pusztulást még 
soha nem látott a Kyr csapat ezer csatát 
megjárt parancsnoka. Hét évig és hét 
hónapig kutattak a kard nyomát, de azt 
többe emberkéz nem érintheti...” 

(Ieron - Kyr krónikák, A hanyatlás 
18/III Ereni nagykönyvtár 5433.) 

 
A legendákból továbbá azt is ki 

lehet venni, hogy a kard hatalma 
Lyerevel eggyütt nőtt. Nemrégen toroni 
kalandozok megtalálni vélték a kardot, 
de bár tévedtek, nem kisebb ereklyét 
hoztak magukkal mint a Legendák 
Kardját, a Hősök Kardjának ikerpárját. 
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Megjelenésük egyforma, fényes acél 
hossúzkard, egyszerű, de kiváló kivitelben. Kb. 
70cm hosszú, vékonyabb pengéjű darabok. 

Ha valaki megtalálja őket, nem sok mindent 
tud róluk mondani, Mágiát Ébredés előtt nem 
sugároz, a következő harcértékekkel rendelkezik:  

 
 Legendák Kardja Hősök Kardja 
Ké 7 7 
Té 15 15 
Vé 17 17 
Sebzés K10+1 K10+1 

 
Élük soha nem csorbul ki, rozsda nem fogja 

őket. 
Bármilyen lényt képesek megsebezni, legyen 

bár mágikus, vagy mágiának ellenálló. 
Mindkét kardnak saját lelke van, ami néha 

felébred. Ez nem a véletlen műve, hanem 
eseményhez kapcsolódik. Az első esetben olyan 
dolgot kell véghezvinni, amelyből nagy legenda 
születik (KM-től függ mi a nagy) káosz jellemű 
(akár részben is) tulajdonosnál nem ébred fel. 

Ezután a kard megváltozik, hatalma 
kivirágzik. Minél több legenda szól a forgatójáról, 
annál hatalmasabb lesz a kard ereje. Ehhez mind 
több legendának kell róla szólnia, azaz a következő 
fokozathoz két cselekedetet kell végrehajtania, 
amiről legenda születik, (A legendáknak kell, hogy 
legyen valóságalapja, és el kell, hogy terjedjen.) 
azaz további két, majd további három legenda 
alapján nő. 

1, az ébredéstől erős mágiát sugároz. 
2, ébredéskor +5, +10, +10, +2 sebzés 

módosítókat kap, és forgatója képes lesz naponta 
20E fényt idézni belőle bármilyen formában, 
miközben a kardal harcol - és csakis akkor. 
Többször is, de egy nap nem lehet több mint 20E. 
(pl. 2x 10E, vagy 5x2E) 

3, további hatalmi szintjein harcértéke is nő 
+3, +5, +5, +1 sebzés a naponta idézhető fény 
erőssége pedig +10-el. Például valaki megszerzi a 
kardot, 100 évig hordja, eközben 7 legenda nő 
nevéhez.  ez 3. szint (1+2+3 és egy marad) ami +11, 
+20, +20, +4-et jelent, és 40E fényt naponta. 

Ha valaki elveszti a kardját, amíg nincs, nála 
nem érvényesülnek a harcértékei. Ha három napon 
belül nem szerzi vissza, a kard lelke elalszik. Ha 
ezután ő ébreszti fel, akkor visszatér oda ahol tartott. 

Ha közbe valaki más felébresztette, akkor 
előröl kell mindent kezdenie. 

A Hősök Kardja sokban hasonlít 
párjához, megjelenésében teljesen. 

Felébresztése egy hősies cselekedettel 
lehetséges, amiről nem kell senkinek tudnia. 
Azt, hogy a kard mitől ébred fel, a KM 
határozza meg, és a karakterhez van mérve, 
azaz 10. szinten több kell, mint 1. szinten. 

Ébredéskor: 
1, Erős mágiát kezd sugározni. 
2, Forgatója mágiaellenállása 50-nel nő 

azokkal a varázslatokkal szemben, amik 
félelmet akarnak kelteni benne. 

3, Harcértéke megnő: +5, +10, +10, +2 
sebzés 

Ugyanúgy egyre jobban kiteljesedik a 
hatalma mind a Legendák Kardjának. 

Szintenként +3, +5, +5, +2 sebzés. 
2. szinttől immunissá tesz a lelelem alapú 

mágia ellen növeli a bátorságot, csökkenti a 
félelmet. 

3. szinttől a karakter harcértéke a 
következőképpen alakul (örökre) +5 Té, -5 Vé 

4. szinten a karakter Vé-je 20-al csökken 
(örökre), és az öngyilkos vakmerőségig bátor 
lesz. Lyer volt eddig aki idáig eljutott, de 
másnap azonnal elindult a főoltár felé... 

Ha elveszti és nem szerzi vissza 3 napon 
belül, többé ő már nem tudja felébreszteni. 

 
Bátran próbáljátok ki! Én még nem 

próbáltam :) 
 
Bár nevében hasonló, mint az eddig 

ismertetett ereklyék, ez nem Kyr, hanem 
Crantai eredetű tárgy. 

Élt Yneven egyszer egy hatalmas harcos, 
neve a régmúlt homályába vész. Hőstetteit nem 
őrzik legendák, Tudását nem okítják nagyhírű 
harcos iskolákban. De van, aki emlékszik... 

 
- Hívom a Folyót zúgva jó, Hívom a 

Szelet zúgva jó, Hívom a Tengert zúgva jó, 
Hívom a Lelket zúgva jó, meséljetek a régmúlt 
időkről.... 

...A Toroni vigyorogva áll a sámán előtt 
„ügyes fickó - gondolja, most végre enyém a 
Kard”. És döf... 



 MAGUS                                                            Ynevi ereklyék                                                                    Kalandozok.hu 

3 
 

- Mindent értetek? Fejenként 100 
arany és egy varázspáncél, a jutalom... 

- Meddig megyünk meg ebben a 
mocsárban, már véresre vakartam a 
tököm... 

- Eni is halott hagyjuk a fenébe az 
egészet... 

- És mégis hogy gondolod, azonnal 
elsüllyedsz... 

- Megvan!!! Megtaláltuk!!! Hol az a 
Kapu?... 

- Meghoztátok ? - kérdezte a toroni - 
Itt van mondta Hoalan és suhanva szállt a 
kard... 

 
A Legendák semmit nem mondanak a 

kardról. Teljesen elveszett a múlt 
homályában. De egy érdekes hír szerint 
Hoalan Morel Ilanori Harcos, furcsa kardot 
talált, halála után sokféle szóbeszéd járta 
róla, állítólag nem fogják a leghatalmasabb 
varázslók mágiái sem. 

A kard jelenlegi helyéről pontos 
tudomása van a Szürkecsuklyásoknak - 
mivel náluk van. Persze, ezt csak a fő 
emberek tudják. 

Titkos pyarroni legenda 

 (a legendában esetleges utalások 
találhatóak a Pyarronni Istenek 
megjelenéséről, (név megsemmisítve - 
Doeron magiszter) álmodta meg Pyarron 
Pusztulásakor.) 

 
A kard valaha nagyon híres 

varázsfegyver volt, hatalmas varázsló 

készítette barátja A Harcos számára. A Harcos 
rengeteg ellenségét pusztította el, bár ő nem a 
pusztításért élt, hanem a harcért. Hamarosan a 
kontinens legjobbjai közé került. Egy napon miután 
egy szörnyűséges ellenfelét küldte a halálba, a harc 
után fáradságot érzett. Öregszem... Gondolta 
riadtan, majd elment a varázslóhoz. Megfiatalítom a 
tested - mondta az neki, de a lelked öreg marad. Hat 
nap töprengett a Harcos mit tegyen egy tengerparti 
sziklán, a Hetedik napon egy Nő jött felé a 
tengerparti ösvényen. Csodálatos szépség, vállán íj, 
övében kard. Mi bajod - kérdezte lágy hangon, bár a 
szeme azt mondta jól tudja ő. A Harcos felugrott a 
szikláról.  

- Miért? - kérdezte a nőt. - Engem még senki 
nem győzött le. Nem akarom megismerni a 
vereséget. Örökke harcolni fogok. 

- Tedd azt mondta a nő - és elindult vissza az 
erdőbe. 
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