
 

 

 
 

Ynevi ereklyék 
Az ostobák mindent megadnának érte, a bölcsek semmit 
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- Egy ereklyét?! Nem! Szó sem lehet 
róla. Van fogalmad arról, hogy micsoda 
hatalmak őrzik? 
 De még ha meg is szerezzük... Ezeknek 
az átkozott holmiknak saját lelke van! 
Ha az őrzőkkel el bánunk is, az a dolog 
tesz majd róla, hogy ne legyen benne 
köszönet... 
- Hát persze. Hatalmat ad, nagy 
hatalmat. De soha nem szabadulunk 
meg tőle. Én nem akarok egy francos 
tárgy szolgája lenni, bármekkora 
hatalmat jelent is. Különben is csak egy 
valakié lehet. Csak nem fogunk tíz év 
után összeveszni egy mocskos koronán! 
- Még hogy nekünk rendeltetett?! Te 
megvesztél! Menj egyedül, én maradok. 
Érzed a közelségét? Szólít? Akkor eredj!  
- Micsoda? Hogy az átruházási 
szertartáshoz egy félelfre van szükség? 
Keríts magadnak más bolondot! 
Menjünk vissza Erionba, ha ez a 
vágyad. Az alatt a két hónap alatt talán 
megjön a józan eszed... 
- Tessék? Ezt nem mondtad komolyan?! 
Hogy a szertartáshoz elég egy félelf 
feje...? Az ilyen ocsmány tréfákat nem 
tűröm...! Ah...arghhh...aaaa... 

P.sz. 3694. Ediomad 

Nem könnyű ereklyékkel ellátott 
csapatnak mesélni, így érdemes több 
alapszabályt is figyelembe venni. A leírt 
ereklyén kívül persze bárki kitalálhat 
újakat, ám az ilyesfajta tárgyakat mindig 
nagy gondossággal kell „megálmodni”. 
Az ereklyék igen nagy hatalmú  

varázstárgyak, amiket magas szintű 
varázslók, papok készítettek valamely 
külső létsík egyik teremtményének 
segítségével. Ez igen fontos megkötés, 
mert legyen bármekkora hatalmú egy 
varázstárgy, ha elkészítésében nem 
működött közre nem evilági lény, 
akkor nem minősül ereklyének. 
Minden ereklyéből csak egyetlen 
darab létezik, hacsak a leírás másképp 
nem rendelkezik. Olyankor, ha több 
példány is készült a tárgyból, 
valószínű, hogy a teljes hatalmát csak 
a tárgyak együttes elhelyezésekor lehet 
használni. 

Az ereklyéket igen nehéz, olykor 
lehetetlen megsemmisíteni az 
Elsődleges Anyagi Síkon, 
elpusztításukra ott van legnagyobb 
esély, ahonnan a készítésénél 
közreműködő lény származik. 
Minden ereklyére egyformán 
vonatkoznak az alábbi szabályok: 
• Mágikus ellenállásuk 100%, ami 

azt jelenti, hogy semmiféle mágia 
nem fejti ki rájuk hatását Yneven. 

• Egoval rendelkeznek, melynek 
értéke 50 és 100 Ego pont (EP) 
között váltakozik.  

• Jellemmel rendelkeznek. 
• Háromféle kommunikációs forma 

közül legalább az egyikkel bírnak. 
A három kommunikációs forma: 

1. Emocionális - érzelmeket 
sugároznak hordozóiknak, némelyik 
igen finoman árnyalva.  
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2. Telepatikus - gondolati úton történő közlés, 
általában a hordozó fejében megszólaló hang 
formájában, ritkábban a hordozó agyában olyan 
gondolatok fogannak meg, amiket az ereklye sugall, 
ám a hordozó úgy gondol rá, mintha saját ötlete 
volna.  

3. Beszéd - az ereklyék a legkülönfélébb 
nyelveken tudhatnak beszélni, ez leginkább azon 
múlik, hogy készítője milyen nyelvet beszélt, illetve, 
ha lelket zártak az ereklyébe, az eredetileg milyen 
nyelveket ismert. 

Könnyen előfordulhat, hogy az ereklye és 
hordozója közt nézeteltérés alakul ki, ilyenkor az 
Ego dönti el, hogy mi történik. A hordozó (karakter) 
Egoját a következőképpen számolhatjuk ki: 

Ego = Akaraterő * 2 + Intelligencia + Asztrál  
Amennyiben a hordozó Egoja legalább 10-zel 

nagyobb, úgy az ereklye mindenben követi 
hordozója parancsait és segít neki. Ám ez nem 
jelenti azt, hogy minden tettel feltétlenül egyetért 
vele. Amennyiben jellemük ellentétes, az ereklye 
törekedni fog rá, hogy megszabaduljon hordozójától, 
az elveszítse őt, vagy ellopják tőle - lehetőleg olyan 
valaki, akinek kisebb az Egoja, így a tárgy uralni 
tudja. Persze egy ereklye lehet hűséges is 
hordozójához, ám ez csak abban az esetben 
valószínű, ha jellemük megegyezik, s a hordozó 
ténylegesen intelligens lényként bánik vele: kikéri és 
meghallgatja véleményét, ad tanácsaira, figyelembe 
veszi szempontjait, s nem használja ki állandóan 
Egojából következő uralmát. 

Ha az ereklye Egoja nagyobb, akárcsak 1 
ponttal is, úgy a helyzet fordított. Az ereklye 
mindenben uralja hordozóját, az azt teszi, amit az 
ereklye sugall vagy parancsol neki, az ereklyétől 
nem képes megszabadulni akarattal. A hordozó 
tudatában lesz szolgai helyzetének, s minden 
cselekedetének - ez persze irtózatos lelki teher, 
különösen, ha tárgy olyan cselekedetekre 
kényszeríti, ami ellentétes jellemével. Az 
összefonódás az ereklye és hordozója között egyre 
mélyül, s minden öt, együtt töltött év elteltével 10%-
al nő az esélye, hogy ha az ereklye elkerül a 
hordozótól, úgy az ebbe belepusztul. Az ereklyét a 
hordozójával mindig egy különleges mentál-fonál 
köti össze, amely csak Mentál Szem diszciplínával 
érzékelhető. Ez a mentál-fonál automatikusan 
kialakul, ha egy ereklye hordozóra lel, azaz, ha egy 
élőlény megérint egy ereklyét. A kezdetekkor csak 
úgy lehetséges a mentál-fonál megtapadása ellen 

védekezni, ha a karakter tisztában van, hogy 
ereklyével van dolga, koncentrál arra, hogy 
nem akar a hordozó lenni, és sikeres Akaraterő 
próbát hajt végre. Ilyenkor annyi mínusszal kell 
számolni, amennyi a két Ego közti különbség. 
Ha az Akaraterő próbát a karakter elvétette, 
még mindig esélye van, ha megfelelő nagyságú 
Mentális Mágiaellenállással rendelkezik. Az 
ereklye ugyanis az Egoja plusz 2K10 erősségű 
mentálmágiával próbálja a mentál-fonalat 
odakötni jövendő hordozójához. Ha az első 
próbálkozása sikertelen, tovább nem igyekszik, 
ám ekkor a karakternek soha többé nem lehet 
esélye, hogy az ereklye hordozójává váljon. A 
későbbiekben a mentál-fonál (az közönséges 
mentál-fonállal ellentétben) csak egyféle 
képpen szakítható el: egy olyan akaratközpont 
írással, melynek erősítése több mint duplája az 
ereklye EP értékének. Ilyen esetben 
természetesen fennáll a fentebb említett 
veszély, azaz, hogy a hordozó nem éli túl a 
mentál-fonál elszakadását (az ereklye 
elvesztését).  

Abban az esetben, ha a hordozó Egoja 
kevesebb, mint 10-zel nagyobb állandó 
mentális küzdelem alakulhat ki. Ha az ereklye 
és hordozója jelleme megegyezik, úgy esély 
lehet, hogy egy-egy ügy kapcsán 
megegyezzenek, s az ereklye azt tegye, amit 
hordozója kíván. Persze ez esetben is számít, 
hogy a hordozó miképp viselkedik az 
ereklyével (lásd feljebb). Ha azonban jellemük 
ellentétes, minden esetben mentális párbajban 
dől el, hogy melyikük akarata érvényesül. Ez 
úgy történik, hogy a hordozó (karakter) dob 
k10-zel. Ha a dobás eredménye kisebb, mint a 
két Ego közti különbség, úgy a hordozó akarata 
érvényesül, ha nagyobb, akkor az ereklye uralja 
időlegesen a hordozót. Ez az uralom azonban 
mindig csak egy-egy jól meghatározható 
cselekedetre terjed ki, a következő 
cselekedetnél újra hasonló módon döntik el, 
hogy ki érvényesüljön. 

Ez azonban egy kard esetében nem jelenti 
azt, hogy minden csapásnál el kell dönteni, 
hogy hajlandó-e harcolni az ereklye vagy sem - 
általában hajlandó, hacsak hordozója nem 
haragította magára valamivel, vagy nem olyan 
valaki ellen akarják használni, aki bármily 
okból fontos az ereklyének. Ráadásul nem 
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mindig a hordozó kezdeményezi az ereklye 
használatát - sűrűn előfordul, hogy az 
ereklye szándékozik valamit csinálni, vagy 
csináltatni hordozója segítségével. 
Természetesen ilyenkor is fenti szabályok 
érvényesülnek. 

Kalandmester! 
Ha ereklyéket szősz a történetedbe, 

mindig ügyelj arra, hogy egy csapatban egy 
ereklyénél ne legyen több. Miután minden 
tárgyból csak egy létezik (kevés kivételtől 
eltekintve), pontosan vezesd, hogy az 
ereklye éppen kinél van, még véletlenül se 
találhassa meg más. Ha kalandodba olyan 
valaki szándékozik beállni, akinek más 
KM-nél szerzett ereklyéje van, gondosan 
mérlegeld, hogy a te Yneveden az a tárgy 
nincs-e ismert személynél, vagy helyen - ha 
igen, úgy a jövevényt ne engedd az 
ereklyével beállni a játékba, vagy találd ki a 
te univerzumodban is hihető módon, hogy 
hogyan került hozzá. 

Mielőtt bárkinek megengednéd, hogy 
ereklyéje legyen, gondosan mérlegeld a 
következményeket - az ereklye egyszerre 
áldás és átok. Egy karakter egész életét 
meghatározza, ha ereklyéhez jut - olyan 
hatalommal ruházhatja fel, amire Ynev 
minden táján felfigyelnek, s lesznek 
olyanok, akik nem örülnek egy ereklye 
előkerülésének, egy új Hatalom 
felbukkanásának. Így azután sokan fognak 
vadászni a karakterre, ha az nem kellőképp 
óvatos, és ostobán dicsekszik 
szerzeményével. Különösen veszedelmes 
ez, ha alacsony szintű karaktert jutatsz 
efféle tárgyhoz - ezt nagyon nem 
tanácsolnám. Ilyesmit csak nagyon-nagyon 
indokolt esetben tehetsz, s akkor sem 
szerencsés. Egy karakter valahol 11 és 15 
TSZ között érett meg egy ereklyére, előbb 
nem nagyon. Az pedig, hogy egy 
karakternek több ereklyéje is legyen, szinte 
kizárt. Ha mégis efféle történne, ügyelj, 
hogy az ereklyék csak azonos jelleműek 
lehetnek, különben a lehető leghamarabb 
elpusztítják hordozójukat.  

Yneven közel nyolcezer ereklyét 
tartanak számon a bölcsek, s kit tudja, hány 
lehet még, melyeket senki sem ismer. A 

leghíresebbeknek gyakran a története és hatalmuk 
mibenléte is köztudott, megint másoknak a 
feltalálási helye sem titok, és jó néhánynak ismert a 
gazdája is. De legszámosabban mégiscsak az 
ismeretlenek vannak, s ezek a legveszedelmesebbek 
is. Ereklyével kapcsolatban a nemtudás sokszor a 
halállal egyenlő, vagy még valami rosszabbal...  

Az alant következő ereklye híresnek híres 
ugyan, de tulajdonságai, lelőhelye, esetleges gazdája 
mibenlétét, hollétét és kilétét sűrű homály fedi. 

Cadwini korona  

Ego: 93 
Jellem: káosz 
Kommunikáció: emocionális és telepatikus  

A Káosz évezeredei alatt került Ynevre, 
valószínűleg egy másik síkról. Csillogó lilaszín 
fémből készült egyszerű fejpánt, melynek homlok 
felöli részén öklömnyi rubin foglal helyet. Híre 
sokfelé eljutott, mert a Dawa Birodalom virágzása 
alatt több hordozója is akadt, s a róluk szóló 
legendák legtöbbje fennmaradt. Hatalma óriási, ám 
használata igencsak veszedelmes. Hordozójának 
minden pszi-pajzsát megkétszerezi, s az asztrális 
mágiával szemben (legyen annak bármekkora az 
erőssége) immunitást ad. Naponta háromszor képes 
100 E erősségű őrületet kelteni, és naponta egyszer 
képes a Lélekrablásra. A Lélekrablás képes bármely 
élőlény lelkét kiszippantani testéből (70 erősítésű, 
mentálmágiának minősül), és a rubinba zárni. Ezek a 
lelkek a korona rabjai lesznek, s bármikor 
szolgálatába állnak. A lelkek több formában is 
megjelenhetnek. Hogy éppen mely formát öltik fel, 
kockadobással döntendő el, az alábbi táblázat 
alapján: 

 
01-60 Halott Lélek 
61-81 Kóbor Lélek 
82-88 Árny 
89-96 Fantom 
97-00 Ragályhalál 

 
A korona állandóan éhes lelkekre, célja, hogy 

minél több, minél hatalmasabb lelket magába 
ragadhasson. Egyszerű pórok, tudatlan harcosok, 
közemberek lelkét semmire sem becsüli, épp ezért 
hordozóját mindig arra ösztönzi, hogy megfelelő 
áldozatokat szerezzen neki. Szóbeszéd járja, hogy 
legutóbbi hordozója Ediomadban veszett oda, ám ezt 
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senki sem veszi komolyan. Az ismeretlen helyen 
rejtőző ereklyék döntő többségét előszeretettel kötik 
Ediomadhoz... 
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