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Vl. Krán és a Larmaron 

A kontinens második hatalmas 
hegylánca a Kráni Gyűrű, mely - a 
geográfusok szerint legalábbis - valaha 
egyetlen, a Sherallal vetekedő méretű 
vonulatot alkotott Larmaronnal, 
Salumionnal és a Gályák tengerét délről 
határoló Tomúda da Sharmuval. Hogy 
valamely titáni katasztrófa, vagy épp az 
istenek akarata szaggatta-e darabokra, 
voltaképp mindegy: a csúcsok és a 
köztük húzódó síkságok, felföldek a 
Délvidék legjelentősebb civilizációinak 
bölcsői, s bizonyára azok maradnak a 
messzi jövőben is. A Kráni Gyűrű 
belsejében rövid a nyár, csikorgóan 
hideg a tél. Nyugatabbra, Yllinor 
földjén, Pyarron dombjain és a Dorlan 
medencéjében sokkal enyhébb az idő: a 
Gályák tengerének mellékén legendásan 
kellemes; az évszázadok folyamán 
számos utazó magasztalta. Shadon 
hegyei közé, a magasan fekvő síkokra 
sok csapadékot zúdítanak az óceáni 
légáramok - aligha véletlen, hogy a 
korona a Sharmu vízgyűjtő területeiről 
délnek futó folyamok völgyében jelölte 
ki a maga birtokait.  

Vll. Lasmorsal és a déli határ 

A Kráni Gyűrűtől délre, a 
Tysson öböl hűs víztükrén túl 
megritkult lombos erdők húzódnak; a 
Lasmosi-öböl mellékének örök 
tavaszában élnek mindmáig a 
hajdanvolt elf királyság hírmondói. A 
Keleti-óceán felől áradó szelek a Déli 
Határként emlegetett óriás 
gleccserfolyam felett változtatnak 
irányt, hűvös fuvallatokkal fájdítva a 
halászok csontját szerte a Shadoni-
öböl mentén. Keletebbre húzódik az 
Arcado-öböl hideg vizű ékje; az itt 
élők napjait télen-nyáron záporok 
keserítik. A Sharbamanta vonulata 
mentén (e hegylánc követi a Shadoni-
öböl északkeleti ívét) gyakori a 
havazás; a Déli Kijáratnak nevezett 
tengerszorost az év jó kétharmadában 
súlyos szekerekkel is járható jégpáncél 
borítja. A Határ-hegységtől délre az 
ismert világ pereméig húzódik Ynev 
egyetlen összefüggő jégsivataga. A 
kíméletlenül tűző nap, a húst, csontot 
dermesztő szél és a tomboló viharok 
birodalma ez, mélyén csak 
legendákból ismert különös vadak és 
még különösebb néptörzsek tengetik 
napjaikat.  
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Az alább következő táblázat értékei 
évszázados munkával kikalkulált ún. középértékek: 
olyan viszonyokra vonatkoznak, melyek 
kialakításában váratlan események, isteni praktikák 
és/vagy környezeti katasztrófák nem játszottak 
szerepet. Ehelyütt tartjuk szükségesnek leszögezni, 
hogy a fentebb bemutatott tájegységek határait csak 
az egyszerűség kedvéért jelöltük egyenes 
vonalakkal. Az időjárás változásai nem tisztelnek 

semmiféle határt - ha a KM-nek egy adott 
történethez a leírtaktól eltérő viszonyok 
szükségesek, ne habozzon segítségül hívni 
képzeletét, s magyarázza a történteket a helyi 
klíma valamely (általa kiagyalt) sajátságával! S 
még valami, amit a Játékosoknak ajánlatos 
szem előtt tartaniuk: az időjárás, ahogyan a mi 
világunkban, Yneven is szeszélyesebb lehet 
minden KM-nél... 

 
Táblázat Ynev földrajzához 
 

Tájegység I. II. III. IV. V. VI. VII. 
évi khőm ( fok ) 17 20 22 20 30 20 15 
csapadék ( mm ) 600 500 1000 400 200 500 800 
páratart. ( % ) 30 60 20 30 70 45 40 
tavasz ( i-n ) i i i n i i i 
nyár ( i-n ) n i i i i i i 
ősz (i-n ) i i i n i i i 
tél ( i-n ) i n i n i i i 
uralk. szélirány ÉK, É ÉNY DK ÉNY NY ÉNY D 
népsűrűség 10-100 100-500 300 50 100 500 200 
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