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Továbbá, az Égi Fény 2432. 
esztendejében, Adron Kvartjának 
második havában, az Engesztelés 
harmadik napján, a birodalmi hadak 
Khayer en-Ardach generális vezérlete 
alatt, elérték Tarin előhegyeit, és 
ostromgyűrűbe zárták Raveen városát. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. 
esztendejében, Adron Kvartjának 
második havában, az Engesztelés 
tizenkilencedik napján, az Északi 
Hármak egyesült felmentő serege, 
Raveen alatt csatát veszítvén, toroni 
kardok által felkoncoltatott. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. 
esztendejében, Adron Kvartjának 
harmadik havában, a Lángok második 
napján, a Fák Népének íjászai az Északi 
Hármak területéről kivonultak, uraik 
akaratából a sirenari határok védelmére 
visszavonatva. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. 
esztendejében, Adron Kvartjának 
harmadik havában, a Lángok nyolcadik 
napján, huszonöt napos ostrom után, 
Raveen városa a birodalmi hadak által 
megvívatott, a benne lakó jámborok 
kardélre hányattak. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. 
esztendejében, Adron Kvartjának 
harmadik havában, a Lángok tizedik 
napján, a nagyméltóságú Eligor herceg 
úr parancsolatára Dreina úrnő buzgó 
szolgái közül ketten, Derat Marcos és 
Derat Reyvar, tisztes hírű és ájtatos 
testvérek monostorunkból, követségbe 
indultak Via Shenbe. 
 

Továbbá, az Égi Fény 2432. 
esztendejében, Adron Kvartjának 
harmadik havában, a Lángok 
tizenharmadik napján, a masgarita 
lovagrend maradéka kivonult a 
birodalmi hadak elé, és a Szárazréten 
négy lovag híján az utolsó szálig 
levágatott. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. 
esztendejében, Adron Kvartjának 
harmadik havában, a Lángok 
tizennegyedik napján, a birodalmi 
hadak szárazréti táborában, a melléjük 
osztott ork segélycsapatok vezére, 
bizonyos Yukrag nevű bitang, sátra 
sötétjében fejétől elesett, ami nagy 
viszálynak lőn okozója a többi ork 
főnökök között. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. 
esztendejében, Adron Kvartjának 
harmadik havában, a Lángok 
tizenötödik napján, Dreina úrnő 
hitében való jámbor testvéreink, Derat 
Marcos és Derat Reyvar, küldetésüket 
Via Shenben sikerrel elvégezvén, 
ötnapos utazás után megtértek 
monostorunkba. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. 
esztendejében, Adron Kvartjának 
harmadik havában, a Lángok 
tizenhatodik napján, Khayer en-
Ardach generális a birodalmi 
hadakhoz osztott ork segélycsapatokat, 
nem szűnő békétlenségük okán, 
halomra vagdaltatta. 
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Továbbá, az Égi Fény 2432. esztendejében, 
Adron Kvartjának harmadik havában, a Lángok 
huszadik napján, a birodalmi hadak észak felé 
továbbvonulván, ostrom alá vették Haonwell 
városát. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. esztendejében, 
Adron Kvartjának negyedik hava elején, a tengerről 
némely kalózok zaklatták Toron nyugati 
tartományait, és a Feloldozás ötödik napján Akredor 
városára üszök vettetvén, igen megperzseltetett. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. esztendejében, 
Adron Kvartjának negyedik hava elején, a birodalmi 
hadak hátában banditák támadtak, s az éléshordó 
szekereket több ízben megrabolván, nagy ínségnek 
lettek okozói a haonwelli ostromtáborban. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. esztendejében, 
Adron Kvartjának negyedik havában, a Kettős Hold 
Ünnepén, Khayer en-Ardach generális tábort 
bontatott, s megkezdte visszavonulását dél felé. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. esztendejében, 
Adron Kvartjának negyedik havában, a Feloldozás 
tizenhatodik napján, a birodalmi hadakhoz hátvédül 
állított három aszisz falanx az üldöző dhuni 
lovasokhoz pártolt, és ezokból a Szárazréten 
nagyszámú toroni hadinép felkoncoltatott. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. esztendejében, 
Adron Kvartjának negyedik havában, a Feloldozás 
tizennyolcadik napján, némely vakmerők kardra 
kaptak Raveenben, s a toroni helyőrséget 
parancsnokukkal egyetemben elaprították, miért is a 
hátráló birodalmi fősereg a városból kirekesztetett. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. esztendejében, 
Adron Kvartjának negyedik havában, a Feloldozás 
tizenkilencedik napján, Shulur városában, Kharkhat 
en-Ardach birodalmi báró, a császár kuzinja és belső 
tanácsosa, a toroni hadak generálisának nemzőatyja 
és pártfogója, palotájában merénylőktől megöletett. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. esztendejében, 
Krad Kvartjának első havában, az Ifjak harmadik 
napján, a birodalmi hadak táborában, Raveen falai 
alatt, Khayer en-Ardach generális, erre Gyl ar-
Gethzar császári futár által utasíttatva, torkát 
elmetszette. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. 
esztendejében, Krad Kvartjának első havában, 
az Ifjak negyedik napján, a császár birodalmi 
gyászt rendelt el a kyr Nemes Házak közül való 
Ardach-család magvaszakadta okán. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. 
esztendejében, Krad Kvartjának első havában, 
az Ifjak ötödik és hatodik napján, a maradék 
birodalmi hadak, Gyl ar-Gethzar generális 
vezérlete alatt, az Északi Hármak területéről 
kivonultak. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. 
esztendejében, Krad Kvartjának első havában, 
az Ifjak tizedik napján, Shulur városában, a 
Csillagok Terén, némely elfogott kalózok, 
banditák, vakmerők és merénylők nyilvánosan 
kivégeztettek, részint kerékbe töretvén, részint 
karóba húzatván, részint máglyán elégettetvén, 
illetve más, undokabb halálnemek által. 

Továbbá, az Égi Fény 2432. 
esztendejében, Krad Kvartjának első havában, 
az Ifjak tizennegyedik napján, monostorunk két 
jámbor életű lakója, Derat Marcos és Derat 
Reyvar, tolmácsolta Via Shenben Eligor herceg 
úr őszinte köszönetét és nagyrabecsülését, 
valamint mély gyászát az őket ért veszteségek 
fölött. 

A Thasseral-hegyi ókolostor 
évkönyveiből 
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A cikk megjelent a Toron kiegészítőben 
is (157-158. oldal). 

 
 

  
 
 

 


