
 

 

 
 

A Hradzs és a dzsad világ évszámokban 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A dzsad őstörténet 

P. e. ~5000-4000 

Két ismeretlen faj tűnik fel a 
Délvidéken, az amundok és a dzsennek 
népe. 

P. e. ~4000-1000 

Az Amund Háborúk Kora; a 
dzsennek és amundok megérkezése után 
legalább ezer évig az elfek nem 
avatkoznak a küzdelembe, de később a 
folyamatos zaklatás hatására belépnek a 
háborúba, amely teljes vereségükkel 
végződik. 

P. e. ~4000 

Az első erődített települések a mai 
Taba el-Ibara-i emírségek területén. 

P. e. ~4000-3000 

A Taba el-Ibara-i dzsad törzsek 
dzsenn népelemekkel keverednek, és 
átveszik azok hitvilágát. 

P. e. ~5000-2000 

Nabu Szikkímet elfoglalja a 
dzsenn Náhim al Bahadur, majd az 
emírség nevét Al Abadanára változtatva 
ott uralkodói dinasztiát alapít. 
 

P. e. ~3560-as évek 

Talleren elf hadúr megindítja 
Kék Hadjáratát a dzsennekkel és 
amundokkal szemben, amelynek 
eredményeként az elfek a mai Gorvik 
egész területét megtisztítják az 
amundoktól; az elfek kovácsai először 
készítenek fegyvereket és páncélokat 
kékedzéssel. 

P. e. 3438  

A Taba el-Ibara-i Abu 
Baldekben felépül a Vörös Félhold 
mecset (egyébként ekkor már áll a 
Kuf’ Raad mecset); a dzsad 
időszámítás kezdete. 

P. sz. 3000 körül 

Testvérháború az amundok 
között: Amhe-Ramun követői 
legyilkolják Nethiree (Nesire) papnőit, 
híveit pedig erőszakkal a maguk hitére 
térítik; a Nap Harmadik Titkos Városa 
elpusztul. 

P. sz. 3271 

Gorviki hadjárat Al Abadana 
ellen; Kínokozó Szent Lorenico, a 
warviki Suttogó Fivérek lovagrend 
nagymestere Omhurt elfoglalása után a 
város összes férfiját felakasztatja, a 
nőket megkorbácsoltatja, a 
gyermekekre tüzes vassal kosfejes 
szimbólumot égettet;  
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a hadjáratot a dzsadok ellencsapása, a szent Dzsihad 
követi. Warvik lángokban. A dzsad harcos dervis-
szekták első feltűnése.  A történelem során ezt 
később még számos másik hasonló hadjárat követi, 
amelynek során Warvik bíborosa megpróbálja 
megszerezni Al Abadana kikötőit, hogy uralma alá 
vonhassa a Ravanoi-öböl kereskedelmét. 

P. sz. 3300 körül 

Az El Sobira-i Khadal al Hagi alkimista 
előállítja az Al Bahra-Kahremet (azaz a 
Haláltáncként, vagy Fűként ismert ajzószer-
keveréket). 

P. sz. 3425 

Újabb gorviki hadjárat Al Abadana területére; 
a válasz - a Dzsihad - nem késik: Warvik szenved. 

P. sz. 3500 körül 

A korábban a Taba el-Ibarában nomadizáló 
Kharami törzs letelepülve megalapítja Al Hidema 
emírségét. 

Újabb amund belháború: az Amhe-hívő 
fanatikusok elpusztítják Thala-theiat (Talaseát), R-
eefith (Refis) istennő szent városát, híveit szinte az 
utolsó csecsemőig lemészárolják - a kevés túlélő a 
sivatag felszíne alá menekül előlük. 

P. sz. 3540 

Egy el Haszabi nevű félvér El Sobirában 
megalapítja a Fekete Skorpiók testvériségét, a helyi 
emírek későbbi orgyilkos-testőrségét. 

P. sz. 3600 körül 

Az amundok mozgolódni kezdenek a 
mélysivatagban. Belháború az amundok közt, de 
Theemeth hívei nem járnak sikerrel, nem tudják 
megakadályozni Amhe-Rahmun híveinek tervét, 
amely később megpecsételi Dél-Ynev sorsát. 

 
 
 
 

P. sz. 3645 

Újabb gorviki betörések Al Abadana 
területére, amelyeket a szokásos megtorló 
Dzsihad követ (Warvik tartományt ismét 
feldúlják és kifosztják). 

P. sz. 3645 

A Sheral mentén fekvő Silva’Tul országát 
kisebb földrengéssorozat rázza meg, aminek 
következtében az egyik északra, a 
Sárkánygerincen átvezető hágó kiszélesedik és 
nagyobb karavánok számára is járhatóvá válik. 

P. sz. 3647 

Silva’Tul királyának amúgy is 
meggyengült hatalmát a helyi nemesek kezdik 
igencsak aláásni, amikor dzsad kereskedők 
elkezdik lefizetni az ország nemeseit, hogy 
azok a seregeikkel védelmet biztosítsanak 
nekik, míg átkelnek a hágón. 

P. sz. 3648 

Silva’Tul királya kétségbeesésében 
segítségül hívja Ordan hadait, hogy leverje a 
nemesi lázadást a korona ellen. A légiók kiűzik 
a dzsad kereskedők zsoldosait az országból, s 
leverik a nemesi lázadást is, majd megerősítik 
az uralkodó hatalmát. A király, akinek családja 
már rég Sogron hitére tért, a Tűzkobrának 
ajánlja az országot, s csatlakozását kéri a 
csatlósállamok közé. Ezzel együtt Sogron 
egyházának adja az északra vezető hágó 
bejáratát, ahol megkezdik egy erődtemplom 
felépítését. 

P. sz. 3658 

Jaszef Bahlit af-Haszabi lesz El Sobira 
emírje. 

P. sz. 3661 

El Hamedben megszületik Nadir el Rann, 
Haszrában pedig Rahim el-Haszra, a későbbi 
Manifesztációs Háború neves hősei. 
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P. sz. 3669 

Újabb gorviki hadjárat Al Abadana 
ellen; a dzsad megtorlás következtében 
megint lángol egész Warvik (újabb 
Dzsihad). 

 

A manifesztációs háború 

P. sz. 3690 

Létrejön az asztrológusok és jósok 
által Sötét Együttállásnak nevezett égi 
konstelláció; Amhe Ramun újbóli testet 
öltése; papjainak szent szimbólumán az 
isteni szemek kékezüst színben ragyognak 
ez évtől. 

P. sz. 3691 

A Manifesztációs Háború 
előjátékaként a Taba el-Ibara-i Kuf’ Raad 
nagymecsetet amundok veszik ostrom alá; 
valamint meghal Jaszef Bahlit af-Haszabi 
sobirai emír (kinek haláláért az egyik kráni 
Birodalmi Légió Tersiusát is felelősség 
terheli). 

Közben egy másik sereg lerohanja Al 
Hidemát, majd ugyanazzal a lendülettel 
elfoglalják Abu Baldek Shibarát, és 
átkelnek a folyón. 

P. sz. 3691 vége 

Kuf’Rath mecset védelme 
összeomlik, elfoglalják az amundok, és Al 
Abadana felé veszik az irányt. 

P. sz. 3692 eleje 

Az amundok keleti serege átkel a 
Sibarán, és délnek fordulva elfoglalja Abu-
Baldeket, El Hamedet, El Sobirát, Al 
Madobát, majd északnak kanyarodva Al 
Mugaffét és Al Avdalt is. Ezután  észak felé 
átkelnek a Sibarán, és csatlakoznak az Al 
Abadanát ostromló fő sereghez. 

 

P. sz. 3692 vége 

Év végére az egyesített amund seregek 
beveszik Al Abadanát. 

Az amundoké az egész Taba el-Ibara; Amhe-
Ramun hívei, ügynökei és csapatai feltűnnek a 
Városállamok és a Kereskedőhercegségek területén, 
valamint a gorviki határvidéken. 

Pyarron és egyes kráni birodalmi hatalmak 
kényszerű szövetséget kötnek a sivatagi 
Manifesztáció ellenében. 

P. sz. 3693  

A kráni légiók egy expedíciós hadteste 
visszafoglalja az El Sobira-i El-Hielda erődöt az 
amundoktól, és egészen a háborúból való 
kivonulásukig az ellenőrzésük alatt is tartják, hogy 
megfejtsék a Fű titkát, amely készítésének egy része 
Jaszef Bahlit af-Haszabival együtt szállt sírba. 

P. sz. 3693-3695 

Északon az amundok elfoglalják El Qusarmát, 
nyugaton betörnek Mezrudba és a városállamokba, 
míg déli határaikat egészen a Hat Város Szövetsége 
és a Kereskedőhercegségek határáig tolják ki, 
keleten pedig Gorvik veszít hagy területeket. 

P. sz. 3695 

Mezrudban az amundok megpróbálnak átkelni 
a Kye-Lyronon, de az ordani seregek összecsapnak 
velük, és megakadályozzák az átkelést. Az 
összecsapás emlékét őrzi az azóta az ordaniak egyik 
szent helyének tartott Sogron Tükre. 

Ordan északon a Sheral lábaival 
párhuzamosan felderítőket indít Quasarmába, délen 
pedig egy expedíciós hadtestük betör El Hamed 
területére, és felmentik Sahrah al-Mosatah erődjét, 
ahová Rahim el-Haszra és megmaradt csapatai 
beszorultak. Az erődöt nem tudják végül megtartani, 
és a seregek visszavonulni kénytelenek egészen a 
Kye-Lyron túlpartjáig. 
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P. sz. 3697 

Nyugaton az amundok elfoglalják a Kye-
Lyron teljes keleti partját. 

Délnyugaton egy nagyobb amund sereg 
megpróbál betörni Equasselbe. A szövetséges 
seregek feladják a folyó egyik partját, majd a másik 
oldalon csapdába csalják az amundokat, és 
megállítják őket, de ellentámadáshoz nincs elég 
emberük. 

Délen az amundok elfoglalják a Gályák 
tengerének északi partvidékén szinte már minden az 
ő kezükön van. Hergol, Erone és néhány nagyobb 
város képes csak kitartani. 

A keleti fronton a Kék Hold népe mélyen 
behatol Gorvikba, ahol végül csak a Cassadánál 
sikerül őket megállítani: megnyitják a gátat, és az 
amund seregeket elmossa a víz. 

P. sz. 3697 vége 

Rahim el-Haszra visszafoglalja El Hamed 
fővárosát az amundoktól. A betörést az ordani sereg 
hivatott fedezni, ám ők a vártnál komolyabb 
ellenállásba ütköznek, így Haszra beszorul El 
Hamed falai mögé. 

P. sz. 3699 

A kráni és pyarroni szövetség ellentámadásba 
kezd, és Sobira felé halad, ahol felszabadítják az El 
Hielda erődöt tartó kráni csapatot. 

Keleten a shadoniak partra szállnak Gorikban. 
Kétfelé oszlanak: az egyik sereg észak felé halad 
Gorvik felmentésére, a másik sereg nyugat felé indul 
part mentén. 

P. sz. 3700 

Krán kivonja egységeit a Manifesztációs 
Háborúból, és magukra hagyja gorviki hitsorosait; az 
általános zűrzavarban trónkövetelő bukkan fel, aki 
Nagy Radovik sarjának mondja magát, és akit az öt 
tartomány II. Terda néven királlyá választ. 

A magukra hagyott pyarroni seregek 
visszafoglalják egész El Sobirát, míg északon az 
Ordaniak egyik hadteste elkezdi ostromolni El 
Qusarmát, amíg a másik sereg felszabadítja Haszra 
seregeit. 

P. sz. 3702 

Nyugaton az ordaniak egészen a 
Shibaráig előrenyomulnak, a pyarroniták pedig 
visszafoglalják Al Madobát, és délről készülnek 
átkelni a folyón Al Abadana felszabadítására. 

Délen a Kereskedőhercegségek és a 
hergoli csapatok is ellentámadásba kezdenek, 
folyamatosan szorítják vissza az amundokat a 
Shibaráig. 

A nyugati fronton a shadoniak is sikerrel 
járnak, Thule felé veszik az irányt. 

P. sz. 3703 

Északon az ordaniak El Qusarma ostroma 
után a hegyek lábainak mentén továbbhaladnak 
Al Hidema felé, hogy eljátszhassák az üllő 
szerepét. 

Rahim el-Hasszra elfoglalja Abu 
Baldeket, és seregével készül átkelni a folyón, 
hogy északról támadhassák Al Abadanát. 

A pyar csapatok visszafoglalják Al 
Madoba teljes területét, és felkészülnek a 
Shibarán való átkelésre és Al Abadana 
ostromára. A Kereskedőhercegségek és Hergol 
seregei felzárkóznak a pyar csapatokhoz, így a 
Shibarától délre felszámolnak minden amund 
ellenállást. 

Nyugaton a shadoni és gorviki egyesített 
csapatok Thule falai alatt döntő vereséget 
mérnek az amundokra, szinte teljesen megtörve 
ezzel az ellenállásukat. 

P. sz. 3704 

A Kék Hold hatalmának elmúltával a 
korábban rabszolgákként tartott sivatagi törzsek 
felszabadulnak az amundok asztrális béklyói 
alól. A korábban Al Abadana területén élő 
gházi törzsek és a háború közepén felszabadult 
és fellázadt fayuma törzs beáll Rahim el-Haszra 
zászlaja alá, és a még mindig amund 
megszállás alatt lévő főváros felé indulnak. 

A pyar seregek közben megpróbálnak 
átkelni a Shibarán, hogy megelőzzék Haszra 
hadait, de az amundok kétségbeesett ellenállása 
megakadályozza a tervüket, így az év végére a 
dzsad hadúr seregei veszik ostromgyűrűbe és 
veszik be a várost. Mire a pyar sereg pár napi 
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járófölddel keletebbre átkel a Sibarán, és 
megérkezik Al Abadana falai alá, addigra 
Haszra néhány hergoli magiszter 
segítségével földrengésekkel és 
homokviharokkal elpusztította a város 
romjait, hogy senki se lehessen tanúja 
annak a szörnyűségnek, amit az amundok a 
Taba el Ibara szívével műveltek. 

 
 
 
 

A háború után 

P. sz. 3705 

Rahim el-Haszra, a Róka halála. Az 
azóta legendássá vált hadvezér 
szövetségeseivel legyőzte ugyan a Kék 
Hold népét, azonban az egységes dzsad 
birodalmat nem sikerült megteremtenie. 
Halála után a hadurak, akik seregét 
vezették, marakodni kezdenek egymással a 
sereg feletti irányításért, de leginkább az 
amundoktól elragadott bálványok és más 
ereklyék feletti hatalomért. Mindannyian 
Rahim el-Haszra örökségét kívánják 
maguknak. 

P. sz. 3705-3711 

A háború végeztével legitim 
uralkodók híján ismét felerősödik a dzsad 
törzsek befolyása a térségben. Korábban az 
egyes emírek törvényeit a legtöbbször 
betartották ugyan a törzsek, de sokkal 
inkább engedelmeskedtek a törzsi 
szabályoknak és saját vezetőik 
parancsainak. Az amundok legyőzése utáni 
káoszba ismét a törzsek hoztak rendet, ők 
fogták össze újra a nagyobb 
nemzettségeket, családokat, és kezdték el 
Haszra vezetése alatt újraszervezni népüket. 

Északon Ordan óvó pálcája alatt 
lassacskán újraépül Qusarma.  

Az El Hidema területén, a 
mélysivatag határán élő kharami törzs 
szenvedte meg talán legjobban a háborút. 
Számos oázisuk kiszáradt, a kútjaik 

elapadtak, így területük is jelentősen lecsökkent, 
visszaszorultak a megmaradt vízforrásaik közelébe.  

A korábban El Hamed, Abu Baldek és El 
Sobira északi részén élő haszra törzs Rahim el-
Haszra legidősebb fiának a vezetése alá kerül. 
Atyjának több korábbi  hadura is támogatja, de 
sokan nem ismerik el örökségét. 

A hajdanán a haszra tözsből, Abu Baldekből 
megszökött vezír és a később bayadi törzsként 
megismert nemzetsége próbál újra lábra állni Abu 
Baldek-Shibara területén. 

Az Al Madoba, illetve részben El Sobira déli 
részén, a Kereskedőhercegségek északi határain 
és Al Mugaffe nyugati területein élő janari törzset 
viselte meg a legkevésbé a háború, köszönhetően a 
lótenyésztés okán amúgy is nomád életmódjuk miatt, 
ugyanakkor a Kereskedőhercegségek seregei által 
jócskán északra tolt határok miatt a korábbinál 
jelentősen kisebb földet mondhatnak a magukénak. 
Ők az egyetlen dzsad törzs, amely nem kezd újra 
államot szervezni, és megmaradnak törzsi, 
nemzetségi keretek között. Köszönhető mindez talán 
az előző emír gyenge hatalmának és példátlan 
népszerűtlenségének. 

Az amundok rabigájában harcoló fayuma törzs 
fiai, miután megszabadultak a Kék Hold béklyóitól, 
a manifesztáció ellen harcoló hadak 
legádázabbjaiként váltak ismertté, s a gházi törzzsel 
kötött szövetségük nem csak Al Abadana földjeinek 
visszahódításáig tartott. A két törzs Rahim el-Haszra 
korábbi hadura, a gházi Jamal al Din ibn Nasih 
vezetése alatt lassan újra birtokba vette korábbi 
földjeit. 

A Krán által magára hagyott El 
Sobira területén a háború után visszatérő Fekete 
Skorpiók és zavarosban halászó alvilági klánok 
erősödtek meg - kettejük harcából végül az előbbi 
került ki győztesen. A nagyobb városokban a 
Skorpiók szava törvény volt, míg vidéken és a 
kisebb oázisokban a helyi közösségek próbáltak meg 
életben maradni a rablóbandák állandó zaklatása 
mellett. 

Az amúgy is a Kereskedőhercegségekhez 
tartozó Al Mugaffe és a pyar hitű Al Avdal a 
felszabadító hergoli seregeket bérelte fel, hogy 
biztosítsák függetlenségüket és a kereskedelmi útjaik 
biztonságát. 
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P. sz. 3711-3713 

A gházi és fayuma törzsek szövetsége új 
prófétát kezd követni. Rahim el-Haszra egy korábbi 
hadura, Jamal al Din ibn Nasih visszatér sivatagi 
útjáról, magával hozva Galradzsa szent tekercseit. A 
gházi nemzetségfő bebizonyítja az övéinek, hogy a 
szent ereklyéken keresztül Galradzsa megérintette 
őt, így az övéi Mah’diként kezdik nevezni, s úgy 
tekintenek rá, mint egy második Náhim al 
Bahadurra, a hősre, aki rendet, békét és gazdagságot 
hozott népének. Egyszemélyes vallási és katonai 
vezetői posztja lassacskán a törzs egész 
szállásterületén megszilárdul. Földjük 
a Hradzs nevet kapja, amelynek jelentése Kivezetés, 
így tisztelegve a Mah’di előtt, aki hitük szerint 
megmutatja nekik majd a helyes utat a háború utáni 
káoszban. 

A haszra törzs vezetésével megalapul Hamed-
Shaíh al Qrua, amely a hajdani El Hamed örökségét 
kívánja visszaállítani és folytatni. Kereskedelmi és 
diplomáciai kapcsolatokat teremt a Délvidék jelentős 
államaival, és igyekszik nem csak hallgatólagosan 
elismertetni az emír hatalmát. 

Shahr el-Dzsangi al-Tubeta Dzsiah néven 
(röviden El Dzsangi) a Fekete Skorpiók államnak 
kiáltják ki a hajdani El Sobirából megmaradt 
részeket, miután egy merénylet során megölik az 
amúgy is gyenge hatalmú emírt, akinek a posztját az 
alvilági szekta vezetője veszi át. Az államot 
természetesen senki nem ismeri el a Délvidék 
hatalmasságai közül. 

P. sz. 3713-3715 

A Hradzs részben Galradzsa hitének 
elterjesztésével, részben egy gyorsan lezajló törzsi 
háborúval magába olvasztja a janari törzset, ezáltal 
kiterjesztve hatalmát a hajdani Al Mugaffe 
területének egy részére. 

Hamed-Shaíh al Qrua a szomszédos 
rablóbandák rendszeres betörései miatt 
megsokszorozza a határai mentén az őrjáratokat, 
majd végül szabályos ütközetben megveri őket, és az 
oázisok népének védelme érdekében bevonul El 
Dzsangi vidéki területeire. 

P. sz. 3715-3721 

El-Dzsangi területét egyfajta 
ütközőzónának használva egyre több a 
határvillongás Hamed-Shaíh és a Hradzs 
között. A döntő csatát azonban nem El-Dzsangi 
területén vívják meg, ugyanis a haszra törzs egy 
nagyobb serege lopva átkel a Shibarán, és 
megpróbálja bevenni a mindössze egyetlen 
helyőrséggel védett Al Abadana városát. A 
Hradzs seregei nem érhetnek vissza időben a 
város védelmére, ám Jamal al Din ibn Nasih és 
maroknyi testőrsége visszatér a falak közé, és 
csodával határos módon feltartja az 
ostromlókat, amíg megérkezik a felmentő 
sereg. Al Abadana népe csodákat és Galradzsa 
áldását emlegeti. 

P. sz. 3721-3724 

Al Abadana sikertelen ostromát követően 
a Hamed-Shaíh egymás után veszíti el a 
csatákat a Hradzs ellenében. Galradzsa 
egyistenhitének követői elfoglalják El-Dzsangi 
megmaradt területeit, és kiűzik a rablóbandákat 
a területről, vagy kivégzik őket, valamint 
nekilátnak az alvilági szekták és testvériségek - 
köztük a Fekete Skorpiók - felszámolásának is. 
A hajdani El Sobira eleste után délről is és a 
Shibarán átkelve keletről is behatolnak Hamed-
Shaíh területére, és az ellenállást fokozatosan 
felszámolva elfoglalják a területet, amíg végül a 
védők megmaradt seregei az azóta legendássá 
vált Sahrah al-Mosatah erődjébe szorulnak 
vissza. 

P. sz. 3724 

A Jamal al Din ibn Nasih egyesítette 
seregek végül megveri a haszra törzs 
hadurainak egyesített csapatait, s a győztes 
vezér Haydar ibn Manase néven uralkodóvá 
koronáztatja magát, a sivatag szultánjává. Ezzel 
hivatalosan is megszületik a Hradzs, az első 
egyesített dzsad állam, ám Sahrah al-Mosatah 
erődjében továbbra is tartják magukat az 
ellenállók. 
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P. sz. 3725-3731 

A gházi és fayuma törzsek 
szövetségének három határmenti 
nemzettsége telepszik le Al Avdal és Al 
Mugaffe területén, ezzel párhuzamosan 
pedig Galradzsa egyistenhitének számos 
térítője érkezik e két államba. Az új hit 
jelentős támogatásra talál a köznép körében, 
ám  egyre nő a feszültség a három 
letelepedett nemzettség és a helyi hatalmak 
közt. A sejkek provokációnak és a Hradzs 
erőszakos terjeszkedésének tekintik mind a 
hittérítést, mind a letelepedést, ám a 
nemzettségek azzal érvelnek, hogy sokan 
közülük ezen a területen éltek már a 
manifesztáció előtt is, ráadásul a helyi 
törvények mindegyikét betartják. A viszály 
végül Al Avdalban háborúig fajul, 
Galradzsa egy ünnepe vérontásba fullad: az 
új hit hívei azt állítják, a helyi katonák 
támadtak rájuk, míg a sejk emberei szerint a 
gházik támadtak rájuk. A konfliktus végül 
polgárháborúvá fajul mindkét államban, 
amelyet a Hradzs beavatkozása zár le. P. sz. 
3731 hűs évszakának végére a Hradzs 
elfoglalja Al Avdal és Al Mugaffe északi 
részeit, ám a jól védhető határokon túl már 
nem nyújtózik.  

P. sz. 3731-3735 

A sikeres hódítások után a szultán 
kijelenti, hogy a korábbi hadjárat elérte 
célját, megvédte a dzsad népet és Galradzsa 
hitét, de nem kíván seregeivel behatolni a 
korábbi sejkségek 
Kereskedőhercegségekkel határos, javarészt 
tengermelléki és nem dzsad népességű déli 
térségeibe. Seregeivel ehelyett nyugat felé 
fordul, és a hercegségek minden 
próbálkozása ellenére meghódítja a korábbi 
Al Madoba füves pusztáit egészen a Hat 
Város Szövetségéig. 

 
 

P. sz 3735 

Meghal a szultán. A Hradzs ellenségei 
mérgezésről, gyilkosságról, merényletről suttognak, 
ám a dzsad nép nagy tisztelettel övezve temeti el az 
öregségben elhunyt uralkodót Rahim el-Haszra 
mellett Új-Abadanában. Nagy tömegek előtt 
koronázzák meg az új szultánt, aki az újjáépített 
Kuf’Raad mecsetben magához veszi Galradzsa szent 
tekercseit, ezáltal pedig elfogadja a kötelességeit, 
amelyeket Galradzsa ynevi helytartójaként istene ró 
ki rá. Atyja példájára ő maga is felveszi a Haydar 
ibn Manase nevet, jelezve, hogy mostantól nem atyja 
fia, hanem Galradzsa akarata. 

P. sz. 3735-3741 

Az ereje teljében lévő Hradzs új, ifjú 
uralkodója, II. Haydar ibn Manase hódító hadjáratba 
kezd a Manifesztáció után határait jócskán kitoló 
Hat Város Szövetsége ellen. A dzsad seregek 
jelentős győzelmeket aratnak egészen P. sz. 3739-ig, 
amikor is a  Dzsendru-atah oázisa közelében 
megvívott csata hevében a pyar csapatok egyikének 
sikerül elfogniuk a dzsadok egyik oldalszárnyának 
parancsnokát, amely irányítás nélkül hamar össze is 
omlik, ezzel megnyerve a csatát, és megfordítva a 
hadiszerencsét, amíg végül P. sz. 3741-ben az utolsó 
nagy dzsad vereség után a Hradzs végre békét köt a 
Hat Várossal és a segítségükre siető Pyarroni 
Államszövetséggel. 

P. sz. 3743 

Fiatal kora ellenére elhalálozik a második 
szultán is. A pletykák ismét szárnyra kelnek, ám a 
dzsad nép nem tulajdonít neki különösebb 
jelentőséget.  A szultán fia helyett végül hadurainak 
egyike kerül trónra, ugyanis az ifjú, alig tizenhat 
esztendős örökös elhalálozik a koronázás alatt, nem 
képes befogadni Galradzsa áldását. Az új szultán 
nagy tisztességben temetteti el mindkét elődjét. 

P. sz. 3758 

A száguldó homok harcosai című modul 
eseményei 

III. Haydar ibn Manase uralkodása alatt a 
mélysivatagi szerdár, Heitam ibn Murad, a 
határvidéki portyázások közepette zsoldosserege 
élén ráakad egy igen régi holttestre, pontosabban 
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egy koponyára, amely egykoron El Sobira emírjének 
nyakán ült. A szerdár varázstudója hamar felismeri a 
kincset, amelyet a sors a kezei közé sodort, és 
tárgyalásokat kezdeményez nem csak a szultánnal, 
de a Hat Városban székelő Kereskedők Ligájának 
követeivel is a Délvidék szerte hírhedt harci 
ajzószer, az al bahra-kahrem, avagy a fű titkáról. 

P. sz. 3761 

Három kívánság című modul eseményei 
A Hradzson belül komoly megdöbbenést vált 

ki Haleb városának lázadása a szultán ellen, 
amelyről később kiderül, hogy egy a Manifesztációs 
háború idejéből a városban ragadt démon műve. A 
korábban elképzelhetetlennek tartott lázadási kísérlet 

láttán a hadurak hirtelen kiutat látnak a szultán 
rémuralma alól. 
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