
 

 

 
 

Idővonal - Erion 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

P. sz. 3720 nyara 

Erion legészakibb kolóniája, 
Hyannas minden előzmény nélkül 
elhallgat. A kis település, amely olajat, 
fűszereket, bort és aszalt gyümölcsöt 
szállít Erionnak, látszólag minden 
kapcsolatot megszakít az anyavárossal. 
Sem a postagalambok, sem a karavánok 
nem érkeznek meg, így a Városok 
Városa néhány felderítőt küld az északi 
kapuerődből, hogy járjanak utána a 
dolgoknak. Visszatértükkor a város 
pusztulásáról számolnak be, s hogy a 
szentélyeket megbecstelenítették, a 
lakókat a Kitaszítottnak áldozták. 

P. sz. 3720 ősze 

Ősz végére számos kisebb 
nagyobb város jut Hyannas sorsára. A 
beszámolók változó létszámú mutás ork 
portyázókról beszélnek. Erion próbálja 
megerősíteni a helyőrségek védelmét, 
ám még mindig csak szórványos 
rajtaütésekre és portyákra számít 
ellenfelétől, nem pedig szabályos 
támadásokra, vagy épp ostromokra. 

P. sz. 3721 tele 

Tél elején a Rakhassa, Orwella 
fattya kinyílvánítja hatalmát. Néhány 
túlélőt elenged, hogy megvigyék a hírt 
Erionnak, a Kárhozat úrnője a várost 
akarja, s meg is fogja kapni. A Városok 
Városa végre összeszedi magát, s 
mintha hosszú álomból ébredne, a 

hadigépezete működésbe lép. Azok 
közt, akik birtokukat, otthonukat 
vesztették a harcok alatt szárnyra kel a 
pletyka, miszerint Erion túl sokáig élt 
békében, s már elfelejtett háborúzni. 
Ennek megcáfolására Godora Hercege 
jelentős hadsereget állít ki, s élükön 
maga is a még mindig előrenyomuló 
ork csapatok ellen vezeti az övéit, ám 
döntő csatára nem kerül sor. A 
Rakhassa erői szervezett 
visszavonulásba kezdenek, miközben 
előretolt csapatai fedezik őket, s szinte 
jelentéktelen veszteségekkel képesek 
visszavonulni az Elátkozott Vidék 
mélyére. Godora Hercege hatalmas 
diadalként könyveli el a hadjáratot, s a 
kedélyek is lassan lenyugszanak, csak 
Darton szolgái hangoztatják, hogy még 
egyetlen, nagyobb ütközetre sem 
került sor, nemhogy nagyobb 
győzelemre. 

P. sz. 3721 tavasza 

Godora Hercege jelentős 
adományokat ajánl fel az orkok 
feldúlta vidékek újratelepítésére. A hír 
hallatára Darton papjai számos korábbi 
falvat és várost meglátogatnak, s 
uruknak szentelik azokat, mint 
temetőket. Az uralkodó és az egyház 
közötti tárgyalások ezügyben 
sikertelenek, így a herceg az északi 
kapuőrség katonáit küldi, hogy 
vérontás nélkül állítsák meg a papokat, 
de nem járnak sikerrel. Godora 
Helytartója nemesi címeket és  
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kincseket ajánl fel azoknak, akik mégis benépesítik 
ezeket a területeket, de még így is csak kevesen 
hajlandóak szembenézni a babonákkal. 

P.sz. 3722. 

Sissuas királyságát elismeri Erion. A 
gyíklények országa a Nyugati-pusztaságtól az 
Elátkozott vidékig terül el. 

P. sz. 3723 

A Kitekintés Éjjelét megelőző és követő 
hetekben több, mint kétszáz orwellánust fog el és ítél 
halálra az inkvizíció, ám ezek közt alig maroknyian 
vannak, akik valóban a Kárhozat Asszonyának 
kegyében is állnának. 

P.sz. 3725 tavasza 

Sissuast, a gyíklények királyságának fővárosát 
az elfajzott orkok egy nagyobb serege veszi ostrom 
alá. Sasshiis a királyságot megalapító gyíklény 
utolsó hadjáratába kezd. 

P.sz. 3733. nyara 

A kalandozók, illetve a partmenti államok és 
Erion támogatta gyíklény-sereg elfoglalja a Khais-
Mendra-i orwellánus erődöt, amely a Rakhassának 
emelet szentélyek közül a legnyugatabbi. A 
győzelemnek azonban nem sokáig örülhetnek a 
szövetségesek: a diadal után négy nappal megérkező 
felmentő sereg gyűrűbe fogja és felmorzsolja az 
emberek és gyíkok alkotta csapatokat. Az 
embernépek és a snilek majd harmincezer 
harcosukat vesztik el, és a csatában elesik Sasshiis 
is. 

P. sz. 3746 

Erion egyik, a Sheral egy völgyében fekvő 
csatlósállamát, Ashyrart feldúlják a hegyi nomádok. 
A környező  városállamok igyekeznek a nehezen 
járható terep ellenére is a segítségére sietni, ám a 
nomádok nem fosztogatni érkeztek, hanem 
egyszerűen csak pusztítani. A völgy fővárosát a 
földdel tették egyenlővé, s alig maroknyi túlélő 
maradt csak, akik beszámolhattak volna a 
mészárlásról. Mire a főváros felmentésére érkező 
hadak megérkeztek, addigra a nomádok 

visszavonultak a saját völgyeikbe. Erion hadai 
óvatosságból felderítőket és követeket küldtek a 
hegyek közé, hogy kiderítsék, mi volt a 
támadás oka. A nomádok szerint a helyiek a 
Kígyóistennőt szolgálták, aki elrabolta és 
felfalta a szellemeiket, s megőrjítette a 
sámánjaikat. Erion megerődítette és újra 
betelepítette a völgyet, de nem kívánt hadat 
viselni a nomádokkal. Az előző uralkodó 
dinasztia ügyeinek felderítésére az inkvizíció 
Kyel papjait küldi a völgybe. 

P. sz. 3748 

Minden előjel nélkül egyetlen éjszaka 
leforgása alatt elesik a nekropolisz nyugati 
kapujának belső erődje. A külső erődöt nem 
érte támadás, így a város biztonságban van, ám, 
hogy a csatának egyetlen túlélője sem maradt, 
igencsak aggasztó. A nekropolisz őrsége 
felderítőket küld a belső erődbe, de azok közül 
még nappal is csak kevesen térnek vissza élve, 
így nem csak az őrség, de a hercegi gárda is 
megerősíti a külső erőd védelmét. 

P. sz. 3749 

Egy-egy kapuerőd elvesztése nem példa 
nélküli esemény a nekropolisz történetében, ám 
az annál inkább, hogy eddig még soha nem 
tudták azt az élőholtak fél esztendőnél tovább 
megtartani. Egy teljes év után Darton szolgái 
nyíltan felhagynak a próbálkozással, ám a 
háttérben komoly kutatásokba kezdenek, hogy 
kiderítsék ki az az élőholt, aki képes ennyire 
komolyan összehangolni az erőd védelmét. 

P. sz. 3752 

A nekropolisz éjszakai őrsége egy csapat 
sírrablón üt rajta. A holtak közt egyikük 
felismerni véli a több, mint négy éve elesett 
belső kapuerőd egy fegyvernökét. Hosszas 
vizsgálat után nem fér hozzá kétség, hogy a 
fiatal férfi valóban az, akinek hiszik, ám az is 
bizonyos, hogy nem az ostromban lelte halálát, 
hanem a rajtaütés éjjelén. 
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P. sz. 3753 ősze - (Az In medias res című 
modul eseményei) 

A Denevre család egy oldalági sarja 
megszökik otthonról és egy aprócska 
orwellánus szekta tagja lesz. A lány után 
kutatók száma igencsak megsokszorozódik, 
amikor kiderül, hogy ő áll egy gyilkosság 
mögött, amelynek célja az erioni Darton-
hívők maremita és ortodox frakcióinak 
összeugrasztása volt. Végül a városőrség és 
az egyik erioni tolvajcéh hathatós 
segítségével sikerült néhány bátor 
kalandozónak kifüstölnie a szektát és 
Anaara Denevre-t visszajuttatni a 
családjához, ahonnan a kitagadott lány 
hamarosan az Inkvizítorok Szövetségének 
kezére került. 

P. sz. 3753 ősze 

Az Inkvizítorok Szövetsége 
hajtóvadászatot indít a Kitaszított hívei 
ellen. Számos ügyben indítanak nyomozást, 
melynek során bordélyokat és 
mákonytanyákat forgatnak fel, ám 
viszonylag kevés alkalommal sikerül a 
vádaknak bizonyítást nyerniük. Dreina 
tercének harmadik, Fohászok havában, alig 
tucatnyi bűnöst vetnek máglyára, de ezek 
közül mindössze hárman Orwella hívei. 

P. sz. 3753 ősze 

Járvány tör ki Erion 
Szórakozónegyedében. A templomok és 
ispotályok segítségével sikerül megállítani a 
vész terjedését, így az mindössze elvétve 
fertőz meg más negyedbelieket, ám a 
gyógyítók minden igyekezete ellenére a 
negyeden belül tovább tombol a kór. 

P. sz. 3753 ősze - (Az akvadukt 
árnyékában című modul eseményei) 

Néhány kalandozó közreműködésével 
az Inkvizítorok Szövetsége fényt derít a 
járvány kitörésének okára. Noha a kórt 
sikerül gyorsan megfékezniük, hogy a 
lehető legkevesebb halálos áldozatot 

követelje, a valódi forrás mibenlétét eltussolják. 

P. sz. 3753 tele 

A járvány utáni nyomozás során az 
Inkvizítorok Szövetségének a kezére jut néhány 
orwellánus, akikből sikerül kiszedniük az 
információt, hogy mely alvilági szekta segítette őket. 
Néhány havi kemény munka árán a Szövetségnek 
sikerül beépítenie egy kémet az Ezüst Holdak 
klánjába, aki a legnagyobb titokban kezd nyomozni 
a szervezeten belül Orwella hívei után. 

P. sz. 3753 tavasza - (A falon túl című modul 
eseményei) 

Az Inkvizítorok Szövetségének ügynökei 
lecsapnak Orwella híveinek utánpótlási vonalaira. A 
Kitaszított követői rég eltűntnek hitt kincseket 
csempésznek a Nekropoliszból, ám azt még mindig 
nem tudni, mihez kezdenek a temérdek arannyal. Az 
inkvizítorok, szagot fogott kopóként kezdik követni 
a nyomot, ám még ők is kissé megrettennek, amikor 
ezek a Nekropolisz majd öt esztendeje az élőholtak 
kezén lévő nyugati kapujának belső erődjébe 
vezetnek. 

P. sz. 3753 tavasza - (Az erőd titka című modul 
eseményei) 

A feltételezés, miszerint Orwella híveinek 
valamiféle köze van a Nekropolisz nyugati 
kapuerődjének elestéhez, immár ténnyé vált. A 
hercegi gárda egy százada, a dartoniták és az 
inkvizíció emberei, a városőrség tagjaival 
kiegészülve készülnek, hogy újabb támadást 
indítsanak a visszafoglalására. Három, eddig 
sikertelen kísérlet után, komoly bizodalmuk van a 
mostani roham elsöprő sikerében. 

P. sz. 3753 tavasza 

Miután az inkvizíció ügynökeinek sikerül 
fényt deríteni az élőholtak által elfoglalt kapuerőd 
védelmének sarokkövére, komoly seregeket 
összpontosítanak a támadásra, ám legnagyobb 
megdöbbenésükre az élőholtak néhány nappal a 
támadás előtt elhagyják az erődöt és a Nekropolisz 
belseje felé vonulnak. A seregek javát adó hercegi 
gárda és Dreina lovagjai haditanácsot ülnek, s 
Darton szolgáinak legnagyobb tiltakozása mellett is 
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úgy döntenek, hogy üldözőbe veszik az élőholtakat. 
A Hallgatag Úr hívei azonnal az irányításuk alá 
veszik a nyugati kapu külső erődjét, noha azt 
hivatalosan a hercegi gárdának volna feladata 
felügyelni. 

P. sz. 3753 tavasza - (Az első pecsét című modul 
eseményei) 

A hercegi seregek indulását lekéső kalandozók 
egy csoportja rájön, hogy a menekülő élőholtakat 
nem Hindar On-Meryn, Orwella egykori hadvezére 
vezeti, aki holtában is tovább szolgálja úrnőjét. A 
kalandozók behatolnak a Nekropolisz nyugati 
kapujának belső erődjébe és elpusztítják a lesath-ot, 
ám annak sikerül elég időt nyernie a szolgái 
számára, hogy kimenekítsék  a Káosz Pecsétjeinek 
nevezett ereklyék egyikét, Orwella térben és időben 
sodródó légióinak egyik horgonyát. 

P. sz. 3753 tavasza 

Erion hercegének serege összecsap az 
élőholtakkal, ám a könnyű győzelem helyett, egy 
másfél napos igen komoly ütközetet kell, hogy 
megvívjanak a Sírám-hegy nyugati lankáin, amely a 
holtak győzelmével zárul. A saját halottjaik által 
űzött erioniaknak csak komoly veszteségek árán 
sikerül visszavonulniuk a kapuerődökig, ahol 
csoszogó zaurak-hordák helyett egy szervezett, 
nagyobb hatalmú élőholtakból, alakváltókból és egy 
élő férfiakból álló, nehézvértezetű ezreddel 
megerősített hadseregről számolnak be. A sereg 
totális felmorzsolását csak a Sogron halotti 
városának őrségéhez tartozó tűzvarázslók érkezése 
akadályozza meg. 

Az erioni sogroniták a hercegi udvarban 
Orwella ébredéséről suttognak, és a hercegi 
tanácsadókkal tudatják, az esetről jelentést küldtek a 
Magas Tanácsnak, amire válaszul személyesen a 
Fekete Láng rendelte el az ordani V. légió elit 
ezredének Erionba vezénylését, hogy biztosítsák 
Sogron halotti városát a Nekropoliszban. 

Az Inkvizítorok Szövetsége Krad egyházának 
legjobbjait és Ynev-szerte a témában járatos 
történelemtudókat keres fel, hogy kiderítsék, mi célt 
szolgálhat a hatodkorból, Orwella kitaszításának 
idejéből származó tárgy, valamint, hogy 
magyarázatot adjanak a kyr légiósok jelenlétére. A 
bölcsek közül többen is hivatkoznak olyan 

forrásokra, amelyek szerint, mikor a kyreknek 
sikerült a Kígyóhajút a síkok közti térbe 
száműzni, a birodalmi seregtestek parancsnokai 
nem tettek említést Keilor tartomány légiónak 
legyőzéséről, csupán annak kisebb 
alakulatairól. Úgy hiszik, hogy a Káosz 
Pecséteinek nevezett tárgyak a síkok közti térbe 
menekített légiók számára egyfajta 
horgonyként szolgálnak a tér és az idő örvényei 
közt, s ezek segítségével kerültek elő a 
hajdanán le nem győzött légiósok itt a 
Nekropoliszban. 

P. sz. 3753 tavasza  - (A Fény a sírok felett 
című modul eseményei) 

Jelentős áldozatok árán ugyan, de az 
Inkvizíció szolgáinak sikerült megállítani a 
Orwella seregeinek kitörését a Nekropoliszból. 
Mintha csak előre tudták volna, hogy így fog 
alakulni, a Kitaszított hívei kitörtek az 
Elátkozott Vidék mélyéről és Erion északi 
határvárosait kezdték felprédálni. Különös 
egybe esés, hogy a Nekropoliszban végül 
megoldást hozó Kalandozók egyike előre látta a 
támadást. Látomása alapján az Inkvizíció úgy 
véli, az egész északi kitörés mindössze 
figyelem elterelés, valami nagyobbról. 

P. sz. 3753 tavasza 

Az Inkvizíció és a Nekropolisz 
Őrségének figyelmeztetése ellenére a Herceg 
alattvalói védelmére hadba szólítja a zászlós 
urait, hogy szembe szálljanak az Elátkozott 
Vidékről kitörő mutáns ork portyázókkal. Az 
Inkvizíció szolgái a látomás alapján nyomozni 
kezdenek, abban reménykedve, hogy 
erőfeszítéseik hamarabb sikert hoznak, 
minthogy Erion seregei belesétálnának a 
csapdába, amelyet az orwellánusok állítottak 
nekik. 

P. sz. 3753 tavasza, nyárelője - (Az 
Ashyrar árnyai című modul eseményei) 

Noha az Inkvizíció ügynökei sikerrel 
jártak, keserű győzelmet vívtak ki maguknak. 
Rátaláltak a látomásban látott helyre, ám egy 
orwellánus kézen lévő aprócska erőd és a 
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hozzátartozó bányászkolónia nem épp a 
meggyőző érvek arra, hogy az Inkvizícióra 
amúgy is haragos herceg visszafordítsa a 
seregeit. 

P. sz. 3753 nyara 

A hadjárat északon a legkevésbé sem 
úgy alakult, ahogyan azt a herceg, vagy 
tanácsadói várták. A két, elfajzott orkok 
által elfoglalt erőd felmentésére igyekvő 
seregek megtorpanásra kényszerültek, s a 
tervezett arcvonalnál sokkal délebbre voltak 
kénytelenek harcállásokat foglalni az orkok 
állandó rajtaütései és portyái miatt. A 
kialakult helyzetet, csak, mint a második 
téli hadjáratot emlegetik, ugyanis az 
orwellánusok ugyan azt a stratégiát 
alkalmazzák, mint majd harminc 
esztendővel korábban. A pyar seregek 
képtelenek felvenni a versenyt a náluknál 
sokkal mozgékonyabb orkokkal, így 
viszonylag ritkán sikerül csak tényleges 
ütközetre kényszeríteni őket. A Kitekintés 
Éjszakájának közeledtével Erion hercege 
lassacskán beismeri, hogy az ordani 
tábornoknak igaza volt, s a csapatai azt a 
feladatot kapják, hogy biztosítsák a 
környező városokban és falvakban lakók 
számára a menekülési útvonalakat Erion 

felé, majd ők maguk is térjenek vissza a városba, 
hogy ott vívják majd meg a döntő csatát, ahol az 
orkok már kénytelenek lesznek az ő szabályaik 
szerint játszani: az erioni városfalnál. 

A Kitekintés Éjszakájának okán a herceg 
felkéri a városban tartózkodó pyar és sogronita 
egyházfőket, hogy a különleges csillagállás idején 
fohászkodjanak együtt az égi hatalmakhoz, hogy, 
miként Yneven is összefogtak a szolgáik, úgy a 
szférák közt fogjanak össze ők is, s adjanak erőt 
nekik, hogy képesek legyenek ismét legyőzni 
Orwellát. 
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