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MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Lyennara 

Előfordulás: lásd a leírásban 
Megjelenők száma: lásd a leírásban 
Termet: E 
Sebesség: változó 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 25 
Támadó érték: 45 
Védő Érték: 135 
Célzó Érték: 35 
Sebzés: fegyvertől függ 
Életerő pontok: 15 
Fájdalomtűrés pontok: 98 
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: 180 
Méregellenállás: 19 
Pszi: lásd a leírásban 
Intelligencia: kiemelkedő 
Max. Mp.: 160 
Jellem: Rend - Élet 
Max. Tp: 260 

Vitatható, hogy a most leírásra 
kerülő lények valóban a Bestiárium, s 
nem a Pantheon fejezetbe illenek-e. Sok 
tulajdonságukban, képességeikben, 
gondolkodásmódjukban azonban 
annyira eltávolodtak már egykori emberi 
voltuktól, hogy bemutatásuk 
helyénvalóbbnak látszik ehelyütt. 

A kyr birodalom bukását követő 
zűrzavar nem csupán a szervezett 
civilizációk, de a tudomány hanyatlását 
is jelentette - többek között a mágia 
számos fontos formulája, metódusa 
veszett el hosszú időre Ynev számára. A 
varázslók azonban ekkor sem hagytak 

fel kísérleteikkel, e korszak is 
büszkélkedhetett jeles elmékkel, 
kiemelkedő tehetségekkel - noha 
számuk jóval kevesebb volt, mint 
annakelőtte.  

Az egykori Keilor tartomány 
területén, kicsiny, eldugott erősségben 
dolgozott együtt hat varázsló, akik az 
anyag és a mágikus energiák mélyebb 
összefüggéseit kutatták. A vár maga 
nem jelentett volna nehézséget egy 
komolyabb ostromló seregnek, de 
elegendő védelmet nyújtott (különösen 
lakói mágiájával megtámogatva) a 
portyázó bandák ellen. Így a kor 
viharos eseményeitől viszonylagos 
biztonságban, elszigetelve 
dolgozhatott együtt a maroknyi, 
tudásra szomjas kyr. Vezetőjük - 
meglepő módon - nő volt, neve 
Lyennara. Igazi értékét nem is annyira 
tényleges ismeretei, mint inkább 
szellemes elméletei, újszerű ötletei 
jelentették. Ő volt az, aki egy napon 
felvetette: kíséreljék meg az anyagot 
mágikus energiákká alakítani úgy, 
hogy az eredeti forma megmaradjon - 
azaz az energiát szőjék anyaggá. Az 
így átalakított anyag tehát teljes 
egészében energiává válna, s ezáltal 
előnyös tulajdonságok sokaságát 
nyerné. Nem árthatnának neki az 
elemek és a fizikai erő sem. 
Elképzelése hallatán társai 
elgondolkodtak, azután belefogtak a 
kísérletekbe. Szinte elhanyagolhatónak 
látták az esélyt a sikerre, ugyanakkor 
bíztak Lyennara megérzéseiben. Több  
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éves munka után be kellett látniuk, a terv 
megvalósítása ebben a formában lehetetlen - az 
energia tiszta formájában szertefoszlik, nyers 
alakjában nem maradhat fenn az univerzumban. 
Hatuk egyike, Rymear javasolta, hogy anyagi váz 
felhasználásával dolgozzanak tovább, hátha így 
rábukkannak a megoldásra. Rymear nem tévedett, a 
kísérletek sikerrel végződtek. Az így átalakított 
tárgyak nem koptak, nem vesztették színüket, az idő 
szinte nyomtalanul szállt el felettük. Az elemek és a 
fizikai erő alig tettek kárt bennük. Ez az eredmény 
számos varázslót egy életre elégedetté tett volna, ám 
a kyrek egyre többre vágytak. Ha a kidolgozott 
varázslat alkalmazható tárgyakra, hatnia kell 
élőlényekre is, pusztán a Személyes Aura védelmét 
kell megszűntetni... 

A következő állomás tehát a növények és 
állatok szöveteinek átalakítása volt. Sokkal több 
problémával találták szembe magukat, mint eleinte 
feltételezték, ám a kitartás meghozta gyümölcsét. A 
lázas munkával töltött év alatt számos, különböző 
mértékben átalakított fajt hagyományoztak Ynevre 
(jobbára akaratlanul), ezek egy része napjainkban is 
létezik (ilyen például a Ginsour). A létrejött fajok 
teste más-más arányban állt energiából és anyagból, 
így tulajdonságaik is eltérőek voltak. Az sem volt 
mellékes, hogy a raktározott energiát 
felszabadíthatták-e valamilyen formában, vagy 
egyáltalán tudatában voltak-e önnön 
különlegességüknek. 

Egy év kutatásai alapján Lyennara úgy döntött, 
emberi test is alanya lehet az átalakításnak - ez 
megnyithatná az utat egy új, tökéletesebb faj 
megjelenéséhez. Az egyre bővülő tudás birtokában a 
terv nem látszott megvalósíthatatlannak, a varázslók 
lelkesen láttak hát a nehézségek elhárításához. Több 
hónap elteltével azután úgy vélték, elkészültek a 
végső tervvel. Mi sem látszott természetesebbnek, 
mint hogy önnön magukon próbálják ki a 
kidolgozott metódust. Elért eredményeiket gondosan 
papírra vetették, hogy esetleges kudarcukból 
okulhasson az eljövendő nemzedék - a kötet a 
Substraat et Magii címet kapta. A műről nem készült 
másolat, az eredeti sorsa pedig bizonytalan; 
legtöbben úgy tartják, mindmáig alkotóinak 
birtokában van. A fóliáns befejezése után nyomban 
megkezdték az átváltoztatás műveletét. 

A szükséges formulákat gondosan 
papírtekercsekbe foglalták, hogy megidézésük ne 
eméssze el energiáikat. Jól tudták, ha valami netán 

balul üt ki, csak frissen, erejük teljében lehet 
esélyük elkerülni a pusztulást. 

És elérkezett végre a rég várt pillanat, 
melyben hat ember megváltoztathatja a világ 
rendjét. Megszületésre várt egy új faj, mely 
uralma alá kényszerítheti az egész kontinenst, 
ha minden az elképzeléseknek megfelelően 
alakul. A teremtő és átformáló mágia magában 
hordozta egy tisztább, ugyanakkor 
kegyetlenebb jövő ígéretét... s a kísérlet 
sikerült. 

Hat emberfeletti ember állt immár a vár 
dísztermében, hat lény, ismeretlen 
képességekkel, hatalmas tudással, az anyag és 
mágia egyesülésének gyermekeként. Külsőleg 
mit sem változtak. Új megjelenésük csaknem 
minden szempontból ugyanolyan volt, mint 
annak előtte, ám az anyagi test szaporodásra 
már nem volt képes. Átalakult a varázslók 
asztrál- és mentálteste is. Egymás után 
mállottak le az emberi vágyak, érzelmek 
rétegei, az asztrális való szinte teljesen 
megsemmisült. Kristálytiszta logika és jéghideg 
értelem irányította a hat teremtményt, akik csak 
nyomokban ismertek rá önnön mivoltukra. 
Emlékeik megmaradtak, ám jórészt 
érthetetlenné lettek - a teremtmények 
visszatekintve kívülállóként látták mindazt, mi 
addigi életük volt. Nevetséges, primitív vágyak 
és célok kusza fonatának tartották csupán, 
melyet, miként az állatok viselkedését, átláttak 
ugyan, de a hajdani motivációk mit sem 
jelentettek már. Emberségük ilyetén elvesztése 
azonban nem sújtotta le őket, hiszen nem 
érezték hiányát. Ám hiába váltak pusztán 
mentál irányítású lénnyé, tudatuk nem ért el 
magasabb szintet - bár gondolataik 
kristálytiszták, logikusak, állításaik pedig 
meggyőzőek, vitathatatlanok voltak, 
elvesztették az intuíció képességét s a 
továbblépéshez nélkülözhetetlen lelkesedést. 
Korábban megszerzett tudásuk egyre rejtettebb 
összefüggéseit fedezték fel, minden hajdani 
elméletet végletes pontossággal dolgoztak ki 
újra, ám igazán áttörő eredményeket soha többé 
nem érhettek el. Lyennara volt az egyetlen, aki 
valamelyest megőrizte „emberi” 
alkotóképességét. Felismerte, hogy mohó 
tudás- és hatalomvágyuk olyan zsákutcába 
vezette őket, melyből immár soha nem 
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juthatnak ki. Gyakorlatilag örök életűvé 
lettek, s hihetetlen hatalom birtokosaivá. 
Csakhogy a hatalom semmit sem jelentett 
már - hiszen nem vágytak rá többé, mint 
ahogy nem vágytak semmire, aminek 
megszerzésére lehetőséget nyújtott e 
hiábavaló hatalom. Az erősségben maradtak 
hát, feledve nagyratörő, hódító terveiket. 
Belátták, mohóságukban mindazt 
elvesztették, amiért harcolni lett volna 
érdemes. Céljuk egykor szentesítette az 
eszközt. Lám, kezükben immár az eszköz, 
ám szertefoszlott a cél. Lelkük azonban 
mentes volt minden gonoszságtól, így 
tudták, ha saját magukon nem is, másokon 
még segíthetnek. A káosz tengerében 
fuldokló világ tán soha nem érezte nagyobb 
szükségét józan értelemnek, alkotó 
energiának, mint akkor. Hosszú, sivár évek 
után úgy döntöttek hát, hogy frissen szerzett 
képességeikkel és tiszta tudásukkal Ynev 
lakóinak életét, sorsát szolgálják. Ekkor 
azonban már olyannyira távol érezték 
magukat egykori mivoltuktól, hogy 
vezetőjük, Lyennara nevét vették fel fajuk 
megjelölésére, az ember helyett. 

Lyennara egyéniségének hála, az 
egykori kyrek alkotóképessége nem foszlott 
maradéktalanul semmivé. Egykor 
megszerzett tudásukkal és kristálytiszta 
gondolatmenetükkel szinte bármely 
„emberi” problémát képesek voltak 
megoldani, legyen az politikai avagy 
tudományos. Mágiájukat tovább 
fejlesztették, kidolgoztak néhány olyan 
mozaikot, mely csak őáltaluk vagy csak 
önnön testükön működött. Megtartották 
emberi életükben megszerzett 
képzettségeiket, harci tudásukat és fizikai 
tulajdonságaikat is. Így a mai fogalmak 
szerint mindőjük 16. TSZ-ű varázsló. Az 
egyszerűség kedvéért Lyennara 
tulajdonságai alapján került kitöltésre az 
összefoglaló táblázat. Az egyes adatok 
személyenként persze különbségeket 
mutathatnak, de nagy vonalakban 
mindenképpen követik a leírtakat. Mivel a 
hajdani kyrek teste csaknem kizárólag 
mágikus energiából áll, sok támadási forma 
másképp hat rájuk, mint a közönséges 

élőlényekre. Táplálékot és vizet is nagyon keveset 
vesznek magukhoz, legfeljebb egyszer-kétszer 
havonta, az anyagi váz fenntartásához. Az idő 
múlása érintetlenül hagyja testüket, azaz nem 
öregszenek. A metamorfózis idején harmincas éveik 
végén jártak, így koruk most sem tűnik ennél 
többnek. Az elemi mágia csak akkor sebezhet 
testükön, ha a normál sebzés azonos elemtől azonos 
körben meghaladja az 50 Sp-t. A tényleges sebzés 
ebben az esetben is csupán az (okozott Sp-50)/2 
képlet alapján számolható. Kizárólag mágikus 
fegyverek sebzik őket, az okozott Sp-k ebben az 
esetben is feleződnek, még esetleges túlütéskor is. 
Szervezetük mérgeknek is ellenáll, hiszen azok 
alapvetően más jellegű lények számára készülnek. 
Az asztrálmágia egyáltalán nem hat rájuk, mentális 
ellenállásuk pedig oly erős, hogy szinte lehetetlen 
áttörni. Igazán komoly Fp illetve Ép veszteséget 
tehát nemigen okozhat rajtuk egyszerű eszköz vagy 
mágia. Rendkívül sebezhetőek azonban, ha valaki a 
Kisajtolás diszciplínát alkalmazza környezetükben. 
Ez ugyanis energiát szakít ki testükből, mely 
sokkalta érzékenyebb az ilyesmire, mint bármely 
természetes forrás. Ilyenkor tehát a Kisajtoló csak e 
különleges lényekből csapolja le az energiát, 
környezetében senki másnak nem esik bántódása - a 
lyennarának ugyanakkor háromszoros sebzést okoz 
az energiaelvonás. Ezen gyengeségüket persze senki 
nem ismerheti, mint ahogy a hat személy mibenléte 
is rejtély.  

Emberi fogalmak szerint mesterfokú kyr Pszi 
használók voltak valamennyien, ám pszi 
képességeik jelentős átalakuláson mentek keresztül a 
metamorfózis után. Ismert diszciplínáik bár 
ugyanazok maradtak, mentáltestük olyannyira 
megerősödött, hogy gyakorlatilag végtelen Pszi-
ponttal rendelkeznek. (Ez persze ténylegesen nem 
így van, de mivel Pszi energiáik két pihenéssel 
töltött időszak között semmiképpen nem fogynak el, 
legfeljebb extrém mennyiségű, 1000 Pszi-pont 
körüli felhasználás esetén, az állítás helytálló.) 
Segítségével gyógyítani is képesek magukon, bár ez 
több lépést igényel. Mivel testük jelentős részét 
mágikus energiák alkotják, Mana-pontjaikkal Fp-
iket és Ép sérüléseik nagyját is meggyógyíthatják. 
Utolsó három Ép-jük minden esetben az anyagi test 
része, ez Mana-pontok befektetésével nem 
gyógyítható, kizárólag hagyományos úton, vagy papi 
mágia segítségével. A Manát mindig aktuális Mana-
pontjaikból használhatják fel, testük nem nyeli el a 
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mások által rájuk bocsátott varázslatok energiáját. 
16. TSZ-ű varázslóként 160 Mana-pont áll 
rendelkezésükre, és további 98-at "tárol" 
szervezetük. Ezeket is felhasználhatják, 
természetesen ebben az esetben Fp-ik csökkennek. 
Úgy kezelhetjük legkönnyebben a lyennerát, mintha 
Fp-i is Mana-pontok lennének. Amennyiben a 
Mana-pontok száma 98 alá csökken, ez a csökkenés 
már az Fp-it terheli. Ily módon a Max. Mp-k száma 
tehát 160+98, azaz 258. Ha a Mana-pontok 
mennyisége nulla alá esik, ezt már az Ép-kből kell 
levonni. Az utolsó három Ép a mágikus energiák 
váza, az anyagi test része. Így tehát, mint már 
említettük, nem alakítható Manává, s nem is 
gyógyítható a többivel azonos módon. Mana-pontot 
e lények is a megfelelő Pszi diszciplínával 
gyűjthetnek, illetve alakíthatnak át Pszi-pontokból. 

Feltétlen szólnunk kell még a kizárólag 
lyennerák által használható mozaikokról is. Számos 
efféle létezik, az alábbiakban kettőt ismertetünk. A 
leírt mozaikokkal a lyennarák kedvük szerint 
változtathatják meg testük alakját, csupán a 
térfogatnak kell egyeznie. Így kevés Mana-pont és 
rövid idő felhasználásával válthatnak alakot, ha a 
szükség, netán a hangulatuk megkívánja. 

Hosszú éveken át más és más alakban járták 
Ynevet, hogy segédkezzenek az új birodalmak, 
városok kialakításában. Valódi mivoltukra soha nem 
derült fény, ha valahol már gyanússá vált hatalmuk, 
látszólagos fiatalságuk és sebezhetetlenségük, sietve 
távoztak. Legtöbbször udvari tanácsadóként, 
seregeket támogató varázslóként szolgálták a sorra 
felbukkanó majd eltűnő államokat, országokat. 
Nemegyszer előfordult, hogy veszedelmes elveket 
valló, vagy a jövőbeli civilizációkra ártalmas 
birodalmak vezetői közé kerültek, majd ezt 
felismerve, saját eszközeikkel buktatták meg az 
államot. Kevesen voltak, de mindig a megfelelő 
helyen. Stratégiájukat összehangolták, időnként 
személyesen, gyakorta telepatikus úton folytattak 
megbeszéléseket. Északon és Délen egyaránt 
megfordultak, cselekedeteikről mégsem szólnak 
legendák. Fontosnak tartották, hogy elkerüljék a 
feltűnést, igyekeztek a háttérben maradni. Ritkán 
hajtottak végre kirívó, hősi cselekedeteket; jól 
tudták, kevesek kezében lehet oly értékes fegyver az 
idő, mint éppen az övékben. Nem hónapokkal vagy 
évekkel előre gondolkoztak, hanem évtizedekkel, 
évszázadokkal. A közönséges halandók rövid 
életében bekövetkező események hatásait nehéz volt 

pontosan kiszámítani, így egyes emberekre 
vonatkoztatva gyakorta tévedtek ők is. 
Mindazonáltal vitathatatlan, hogy jelentős 
szerepet játszottak a jelenlegi világ 
kialakulásában.  

Ezer esztendővel ezelőtt egyiküket, aki 
épp Pyarron vezetőinek sorában munkálkodott, 
egy kráni fejvadász - mindmáig tisztázatlan 
körülmények között - álmában meggyilkolta. A 
váratlan hír megdöbbentette a megmaradt 
társakat. Még inkább visszahúzódtak, hárman 
közülük nyomban felhagytak a közvetlen 
beavatkozással járó tevékenységgel, s a 
tudomány szolgálatába szegődtek. Nem is a 
mágia, inkább a történelem és a világegyetem 
összefüggései kötötték le őket. Többször 
elhagyták Ynev kontinensét, hogy a planéta 
egyéb szárazulatairól gyűjtsenek adatokat. 
Lyennara és Rymear azonban nem szakított a 
maga választotta küldetéssel. Dacolva a 
századok minden veszedelmével, tovább 
segítették világukat a békésebb jövő felé. 
Mostanság egykori társaik nyomát kutatják, 
hogy ismét megnyerjék támogatásukat. 

Későn értesültek Amhe-Ramun, az 
amund istenség eljöveteléről, így már semmit 
sem tehettek a katasztrófa elhárítására. Kettejük 
ereje nem elegendő, hogy szembeszálljanak a 
Dél-Ynev sivatagában testet öltött gonosszal - 
szükségük van a hajdani társakra is. 

Mágia mozaikok 

Testsúly csökkentés 

Mana pont: 1/10 kg 
Erősség: 1 
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 1 kör  
Időtartam: 5 kör 

A varázslat segítségével egy kiszemelt 
tárgy tömege lecsökkenthető a mágia 
időtartamára. (Ily módon például könnyebben 
mozdítható.) A mágia két szempontból 
sajátságos. Egyrészt hat a lyennarák saját 
testére is, mivel ennek anyaga különleges, s a 
varázslatot ezt figyelembe véve dolgozták ki. 
Segítségével tehát e lények önnön tömegüket is 
lecsökkenthetik, sokkal kevesebb energia 
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ráfordításával, mintha a hasonló hatású Pszi 
diszciplínához folyamodnának. Másik 
furcsasága, hogy a tömegcsökkentésnek 
nincs határa, azaz egy tárgy gyakorlatilag 
teljes egészében tömeg nélkülivé tehető. 
(Természetesen ekkor felemelkedik és 
elszáll, hiszen a levegőnél is könnyebb 
lesz.) Az eljárás Mana-pont igénye 1 Mp 
minden megkezdett 10 kg tömegre. Ha a 
varázslat időtartama lejárt, a tárgy teljes 
tömege egy kör leforgása alatt visszatér. 

Átalakulás 

Mana pont: 1/1 kg 
Erősség: 1 
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 1 kör  
Időtartam: 5 kör 

Ezzel a mozaikkal a lyennarák csak 
önnön testük átalakítására képesek. 
Segítségével bármilyen formát felvehetnek, 
melynek térfogata megegyezik a 
sajátjukkal. A létrejött forma nem csupán 
élőlény lehet. A varázsló testének mágikus 
energiái ugyanis bármilyen „mintába” 
beleszőhetőek, az anyagi váz átalakítása 
kívánja a Mana-pontok jelentős részét. Az 
így létrejövő tárgy - anyagának 
köszönhetően - minden esetben mágikus 
lesz. Elképzelhető az élő és élettelen 
kombinációja is (a lyennara nyitott tenyere 
például hatalmas pajzzsá alakulhat). A 

térfogatnak természetesen ebben az esetben is meg 
kell egyeznie az eredetivel. A sűrűség nem játszik 
szerepet, ezt ugyanis az energia szövésének módja 
határozza meg, miként az anyag egyéb 
tulajdonságait is. A varázslat meglehetősen 
energiaigényes - kg-ként 1 Mana-pont szükségeltetik 
hozzá -, de az előbbi Testsúly csökkentés mozaikkal 
ezen lehet segíteni. Amennyiben a két mozaikot 
együtt használja, a lyennara akár 9-12 Mana-pontért 
is új testet ölthet, persze csak egy rövid időre. A 
mozaikok időtartama Időmágiával a szokásos módon 
hosszabbítható meg. 
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