
 

 

 
 

Kráni tizenhármak 
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kráni tizenhármak (kra) 

Ranagol félisteni gyermekei, 
akiket tanai terjesztésére küldött Ynevre. 
Ők Krán igazi urai, bár némely aquir 
nagyurakat ők sem szívesen 
háborgatnak. Egymással is folyamatos 
versengésben állnak, és többük 
lecserélődött az idők folyamán, a 
változások törvénye rájuk is vonatkozik; 
a fajháborúkat követő évezredekben 
hármuk végérvényesen elpusztult. A 
szegényes források alapján fellelhető 
eredeti, avagy pozíciójukban első kráni 
tizenhármak Shackallor, Haemessyn, 
Rayvanhur, Symbelmine, Tordraga, 
Gabhurgathol, Baqlamostas, Uroyahaas, 
Z'tharod, Therrogala, Saqqarheddon, 
Krilehor és Kharakulak voltak. A 
tizenhárom félisten Ynev jelenében: 
Shackallor, Kriassana'Hur, Rayvanhur, 
Symbelmine, Tordraga, Gabhurgathol, 
Baqlamostas, Uroyahaas, Natabhorr, a 
tizedik Qvorrenalar, majd A'Kkhara, 
Krilehor és Kharakulak. (Kézikönyv 
Kalandozóknak és Útmutató 
Kalandmestereknek,358/1/4; 
Summarium,266/1/2, 392-393; 
Kiválasztottak, MAGUS kártyajáték; 
Raoul Renier, LFG fórum, Raoul Renier 
MAGUS fóruma 2003.08.22. 334772. 
Hsz.; Lumir, MG)  

Shackallor (kra) 

A kráni tizenhármak 
legidősebbike, Ranagol félisten fia, 
minden idők legnagyobb fekete 
mágusa. Vezényletével építették a 
Kráni Tornyot, s bár ő maga sosem 
állította, azt tartják, egymaga 
uralkodik egész Krán felett. 
Emberekhez írt műve a Sötét 
tudomány, mely a birodalom emberi 
nem felé való nyitását jelzi. (Forrás: A 
halál havában (1.kiad.), 180/1; 
Kézikönyv Kalandozóknak és 
Útmutató Kalandmestereknek,358/1/4) 

Kriassana'Hur (kra) 

A kráni tizenhármak egyike, 
rangban a második. Az eredeti 
Heamessyn helyett lépett a 
tizenhármak közé. Állítólag más 
létsíkok lakóinak tömege hódol neki. 
(Forrás: MG; Lumir) 

Rayvanhur (kra) 

A kráni tizenhármak egyike, 
rangban a harmadik, a Katekizmus 
írója. Ő térítette meg a kráni elfek 
népét a Kosfejes Úr hitére. A legendák 
szerint köze lehet egy, a fajháborúk 
korabeli ősaquirhoz, akit Ezerarc 
néven ismertek. (Forrás: 
Summarium,392/1/2; 393/1/1; 
Bosszúangyal,274/5) 
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Symbelmine (kra) 

A kráni tizenhármak egyike, rangban a 
negyedik, a Példázatok írója. A források 
nőnek mondják. (Forrás: Papok, paplovagok 
2,83/1/1; Kiválasztottak, MAGUS 
kártyajáték; MG) 

Tordraga (kra) 

A kráni tizenhármak egyike, rangban 
az ötödik. Nevével állítólag több boszorkány 
és boszorkánymester szeráfi alkuja hozható 
kapcsolatba. Bátyjához hasonlóan nem 
zárkózott el az emberek elől. (Forrás: 
Summarium,395/1/0; Szerafizmus1,24/2/3; 
Kiválasztottak, MAGUS kártyajáték) 

Gabhurgathol (kra) 

A kráni tizenhármak egyike, a hatodik 
szülött. Az ő köteles fejvadászrendje a 
félelmetes Gyászkehely Testvériség, mely 
csak az ő parancsainak engedelmeskedik. 
(Forrás: Summarium,399/1/0) 

Baqlamostas (kra) 

A kráni tizenhármak egyike, rangban a 
hetedik, aki a kráni orkokat ajándékozza meg 
időről-időre kiemelt figyelemmel. Kultikus 
tiszteletben nem részesítik. (Forrás: Raoul 
Renier, LFG fórum, Raoul Renier MAGUS 
fóruma 2003.08.22. 334772. Hsz.; MG) 

Uroyahaas (kra) 

A kráni tizenhármak egyike, a 
nyolcadik; anyja a Leples Asszony. Míg a 
többiek nekiláttak a Kráni Torony építésének 
– elindult a tengermély sötétjének 
felfedezésére. Mivel nem vett részt a torony 
építésében, hatalma sincs ott, ezért még soha 
nem kereste fel, nehogy kiszolgáltassa magát 
a többieknek.  

Ő ébresztette fel Yukk’rt, aki később az 
első káosz-angyal lett. A legendák szerint 
Uroyahaas alkotta meg a Zogg nevű aquir 
ereklyét, mintegy háromezer évnyi 
elmélkedés után egy lávaszigeten. (Forrás: 

Summarium,266/1/2; 393/2/1; Kráni 
krónikák,100/4) 

Natabhorr (kra) 

A kráni tizenhármak egyike, 
rangban a kilencedik. A változások 
törvényének értelmében Z'tharod helyét 
vette át a tizenhármak között. Állítólag 
az aquir ereklyék nagy készítője, az 
aquirok elszánt vadásza. (Forrás: Lumir, 
MG) 

Qvorrenalar (kra) 

A kráni tizenhármak egyike, 
rangban a tizedik. Therrogala helyét 
vette át a változások törvénye 
értelmében, noha állítólag nem ő maga 
győzte le. (Forrás: MG) 

A'Kkhara (kra) 

A kráni tizenhármak egyike, 
rangban a tizenegyedik. A kárhozott nép 
királya, aki, miután népét Saqqarheddon 
megtérítette Ranagolnak, legyőzte és a 
változások törvénye értelmében átvette 
helyét a tizenhármak között. (Forrás: 
Summarium,393/2/1; Lumir) 

Krilehor (kra) 

A kráni tizenhármak egyike, a 
tizenkettedik, és a 
legszerencsétlenebbik. Anyja a Leples 
Asszony. Ő térítette meg a két amund 
nemzetséget – az Asham és a Muezina 
nemzettségeket. Noha maga is híres 
fekete mágus, a mérgezés nagymestere, 
testét két ízben is elpusztították, ezáltal 
árnylétre kényszerítették. 

Először a Psz. 3398-ban érte el a 
vég, midőn megzavarta a szertartásba 
feledkező Mogorva Cheit, aki legendás 
kardját, az Eldírt használta ellene. Hogy 
újabb ynevi manifesztációjára ne kelljen 
négy évszázadot várnia, bátyja, 
Shackallor ideiglenesen élőhalottá tette. 
Krilehor kiköltözött a Kráni Toronyból, 
saját várába húzódott szolgáival, hogy 
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ott várja ki, míg ismét testet ölthet. A Psz. 
3674-ben azonban kalandozócsapat támadt 
az erősségre, valószínűleg a Fehér Páholy 
urainak megbízásából, akik tisztában voltak 
Krilehor sebezhetőségével. Adron harmadik 
havában, a két hold együttállásakor 
Vaskezű Alex és társai újból elpusztították 
a kráni mágus porhüvelyét. (Forrás: A halál 
havában (1.kiad.),170/1; 
Summarium,393/1/4; 403/1/4; Szilágyi 
János - Amundok könyve, 39/2) 

Kharakulak (kra) 

A kráni tizenhármak legfiatalabbika, a 
tizenharmadik. (Forrás: 
Summarium,392/2/2) 

A tizenhármak régebbi tagjai 

Heamessyn (kra) 

A kráni tizenhármak egyike, rangban 
a második volt. Állítólag nem Ranagoltól 
származik, nagyhatalmú ősaquir volt, ám a 
Kosfejes Úr befogadta a kráni tizenhármak 
közé. Helyét a változások törvénye 

értelmében átvette legyőzője, Kriassana'Hur. 
(Forrás: MG; Lumir) 

Saqqarheddon (kra) 

A kráni tizenhármak egyike, rangban a 
tizenegyedik volt. Ő térítette meg Ranagol 
hitére a kárhozott népet. Annak királya, 
A'Kkhara azonban fellázadt Saqqarheddon 
ellen, kiszívta vérét-velejét és a változás 
törvénye értelmében helyet kért és kapott a 
tizenhármak között. (Forrás: 
Summarium,393/2/1; Lumir) 

Z'tharod (kra) 

A kráni tizenhármak egyike volt, a 
kilencedik. Helyét Natabhorr vette át. 
(Forrás: Lumir, MG) 

Therrogala (kra) 

A kráni tizenhármak egyike volt, 
rangban a tizedik. Helyét Qvorrenalar vette 
át. (Forrás: MG) 

 
Szám Régi Forrás Jelenlegi Forrás 
1 Shackallor A hal.hav. Shackallor A hal.hav. 
2 Heamessyn Lumir Kriassana’ Hur MG 
3 Rayvanhur Sum. Rayvanhur Sum. 
4 Symbelmine PPL, Mkártya Symbelmine PPL, Mkártya 
5 Tordraga Sum. Tordraga Sum. 
6 Gabhurgathol Sum. Gabhurgathol Sum. 
7 Baqlamostas RR Baqlamostas RR 
8 Uroyahaas Sum. Uroyahaas Sum. 
9 Z'tharod Lumir Natabhorr Lumir 
10 Therrogala MG Qvorrenalar MG 
11 Saqqarheddon Sum. A'Kkhara Lumir 
12 Krilehor Sum. Krilehor Sum. 
13 Kharakulak Sum. Kharakulak Sum. 
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Szerző: Magyar Gergely 
Hozzászólás, vélemény, észrevétel: magyargergely@kalandozok.hu 
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