
 

 

 
 

Ynevi szószedet 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Abaszisz  

A Quiron-tenger déli partján, az 
Onpor-medencében élő nomád törzseket 
a Pyarron szerinti XVIII. században 
egyesítette egy messzi földről száműzött 
hercegi sarj, Hiere Otlokir. A királyság 
fővárosa a félmillió lakosú Ifin. A 
síkvidéken Tharr, Uwel és Dreina 
kultusza dívik, a hegyek lábainál élők 
Ranagolt imádják. Ifinben székel Észak-
Ynev leghírhedtebb méregkeverő 
szektája, közismertek 
boszorkánymesterei és fegyverkovácsai 
is. A kontinensen csak itt, az Onpor-
hegységben bányásznak abbitot - e 
monopólium teszi Abasziszt a Quiron-
tengermellékének jelentős hatalmává. 
(lásd még: Szigetbirtok)  

Abbit-acél  

Rendkívül értékes vas-abbit-ezüst 
ötvözet. A Pyarron szerinti XX. 
században kezdték alkalmazni 
Abasziszban. Különösen ellenálló a 
fizikai behatásokkal szemben, emellett 
rugalmas, könnyen megmunkálható. 
Rendszerint pajzsok, ritkább esetben 
páncélok és vértek előállításához 
használják. Az alkotóelemek arányának 
titkát csak a négy legnagyobb abasziszi 
fegyverkovácsklán tagjai ismerik.  
 

Abdul al Sahred  

A Pyarron szerinti V. században 
született dzsad, minden idők 
legnagyobb nekromantája. Tőle 
származtatják a teljes Necrográfiát. 
Abdul al Sahred életútját számos titok 
és találgatás övezi. Haláláról sincsenek 
pontos adatok: egyes híresztelések 
szerint még a VIII. században is 
felbukkant Erion környékén.  

Abrado  

Gorvik királyság legészakibb, az 
Abradói fennsíkon elterülő, 
szabadosságáról közismert tartománya. 
Uralkodói emberemlékezet óta a 
Rabuchini hercegi családból kerülnek 
ki.  

A’frad  

Helyesen a’frad; kyr nyelvből 
származó csatakiáltás, melyet 
Mogorva Chei honosított meg a 
kalandozók, illetve Arel papjai között. 
Jelentése: "Harcba!"  

Ahan’NataKhan 

Annak a – valaha kráni – renegát 
határvidéki fejvadászklánnak a titkos 
neve, mely önhatalmúlag felmondta a 
Tizenhármaknak tett hűségesküjüket, 
és a külvilágiakhoz fordult. 
Legismertebb alakja Anat-Akhan. 
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Airun Al Marem  

A Hetedkor legnevesebb Darton-prófétája, 
karizmatikus egyéniség. Nemesi családban jött a 
világra a Pyarron szerinti 3644-ben. Tizennyolc 
esztendősen szentelték Darton papjává, ám 
csakhamar elcsapták, mert rendhagyó módon 
értelmezte istene tanításait. 3675-ben találkozott a 
Vaskezűként emlegetett Alex con Arvionival. 
Utazásaik során egy éjszaka istene testet öltött 
előtte, felszólította, hogy alapítson számára 
birodalmat, és szent pallossal ajándékozta meg. A 
megnyilatkozás nem maradt hatástalan: Airun Alex 
segítségével létrehozta a Darton-lovagok rendjét, s 
szakított a pyarroni hagyományokkal. Darton-papok 
sokasága csatlakozott hozzá, mozgalma rohamosan 
terebélyesedett. 3676-ban, Pyarron pusztulásakor 
Darton legfőbb papjának, prófétájának és földi 
helytartójának kiáltották ki.  

3685-re lovagrendje hallatlanul megerősödött, 
ám ekkorra Pyarron is kiheverte a Dúlás okozta 
megrázkódtatást, és Airunt renegát szektájával 
együtt kitagadta. A próféta válaszul szent háborút 
hirdetett a város ellen, amelynek hatására 
rablóhadjárat rablóhadjáratot követett a Délvidéken. 
3691-ben Al Marem végleg Északra települt, s 
székhelyét a Városállamokhoz tartozó Rowonba 
tette át.  

Alex con Arvioni  

A Hetedkor híres kalandozója, akit a források 
többsége Vaskezűként emleget. Amund származása 
dacára - a Pyarron szerinti 3610-es években jött a 
világra Ibara egy titkos városában - vad gyűlölet fűti 
az Ősi Nép fiai, különösen Amhe Ramun hívei iránt, 
akik egész családját kiirtották. Az elárvult, 
kitaszított fiút egy hajóskapitány (rossz nyelvek 
szerint kalóz) nevelte, s utóbb egy gorviki 
kikötővárosban adott túl rajta. Alex 
kovácsinaskodott, egy magának való tolvajtól 
elsajátította az alvilági érvényesülés tudományát, 
majd nekivágott a nagyvilágnak. Tizenöt 
esztendősen kiszakadott elfek közé került, s egy 
évtizeden belül a Délvidék ünnepelt gladiátora vált 
belőle.  

Mondják, első megbízását arénagyőzelmei 
miatt kapta, a pyarroni titkosszolgálati 
feljegyzésekben azonban már kalandozóként 
szerepel; a P.sz. 3675. esztendőben Krán hegyei közt 

- általános megdöbbenésre - sikerült 
elpusztítania a Kráni Tizenhármak egyikének 
emberi testét. Egy évre rá Ibarába ment, hogy 
bosszút álljon övéiért, de a szerencse ezúttal 
elpártolt tőle: Amhe Ramun hat-nebjei 
fogságba ejtették, amund kínrituálé keretében 
megfosztották bal karjától, s ha társai 
késlekednek, minden bizonnyal fel is áldozzák 
a kék hold szörny-istenének.  

Alex lendületét nem törte meg a kudarc: 
hiányzó balját felgyógyulása után egy isteni 
ereklyének mondott feketeacél kézzel 
pótoltatta, és tovább járt a kalandozók útján. 
Airun Al Marem a segítségével alapította meg 
Daron szakadár lovagrendjét, s a Vaskezű úgy 
határozott, élete hátralevő részét az eljövendő 
árnyékbirodalom ügyének szenteli.  

Alidar  

Északkelet-Ynev hírhedett, nehezen 
megközelíthető városállama - az Anublien-
tóvidék egyik szigetének dísze. 
Különlegességét a Pyarron szerinti XI. század 
óta közismert szolgáltatása adja: rendelésre 
minden elképzelhető igény kielégítésére 
alkalmas leányokat nevel. E leányok 
feleségnek, szeretőnek, ágyasnak egyaránt 
megvásárolhatók, státusuk nem sokban 
különbözik a rabszolgákétól, értékük azonban 
lényegesen felülmúlja azokét. Emiatt 
elsősorban főnemesek, tehetős kalmárok 
keresik fel Alidart, melynek gazdagságát, 
rendjét a kíméletlenségig szigorú, kívülállók 
számára olykor érthetetlen törvények 
szabályozzák.  

Alidax úrnője  

A hírhedett Sinil Dialaid a Pyarron 
szerinti 3584-ben, befolyásos nemesi család 
gyermekeként jött a világra az Abaszisztól 
keletre fekvő Alidaxban. Anyja - aki maga is 
járatos volt a mágikus tudományokban - a 
születését követő Éjközépkor álmot látott, mely 
felfedte előtte az újszülött hatalmának valódi 
nagyságát.  

Sinil élete első tizennégy évét a 
városállam falai közt töltötte, ahol már tudatra 
ébredésének hajnalán, a betűvetés 
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megismerésével egyidőben megkezdte 
mágikus tanulmányait. Anyja utóbb 
Toronba vitette, ahol új mesterekhez került. 
A császárság hírhedt boszorkánymesterei 
kiváló tanítványra akadtak személyében. Az 
immár huszonéves Sinilt anyja többször is 
hazarendelte, a lány azonban szembeszegült 
akaratával, és Toronban maradt.  

Az elkövetkező esztendőkben több 
tucat szeretője volt, az Ikrek szektájából 
éppúgy, mint a fekete mágia avatott ismerői 
közül. Közös csak egy volt 
mindannyiukban: hatalommal rendelkeztek. 
E hatalom pedig egyre gyarapította Sinil 
befolyását mind Toronban, mind 
szülőhazájában, Alidaxban. Huszonöt 
évesen már százak lesték minden 
kívánságát; ezidőtájt jutott tudomására 
Abdul al Sahred, a legendás nekromanta 
sírjának holléte is. Az óvatlan 
boszorkánymester, ki egy mámoros 
éjszakán megosztotta titkát az alidaxi nővel, 
két hónappal később, a sír keresésére 
indított küldetés során már csak üres 
kamrákat talált: Sinil birtokába kerültek a 
dzsad tudós feljegyzései, az alidaxi 
boszorkány az életerő tudományának 
mesterévé vált. Visszatért Alidaxba, és 
három évvel később elfoglalta a városállam 
trónját. Az előző Boszorkányúrnő különös 
körülmények közt halálozott el, ám az 
okokat Sinil beavatása után senki sem 
kereste már.  

Az Œrnő mindvégig jó kapcsolatban 
maradt Shulur boszorkánymestereivel; ez 
részben Sigur báró személyének volt 
köszönhető - a toroni születésű férfit Sinil a 
városállam rabszolgái közül "emelte át" 
vánkosai közé, s utóbb komoly feladatokkal 
bízta meg.  

Az Œrnő évtizedeken át irányította 
Alidaxot, s mágiával őrizte meg fiatalságát. 
Élete sokáig mentes volt a kudarcoktól - ez 
magyarázhatja a gyűlöletet, mellyel 
Rosanna de Lamar iránt viseltetett, egy 
többek szerint jelentéktelen szerelmi ügy 
következményeképp. A boszorkányasszony 
mágiával csúfította el a kalandozólányt; 
nem tudhatta, milyen kemény ellenfelet 

szerzett a majdani Kilencedik Vörös Hadúr 
személyében.  

Alyr Arkhon  

Ember anyától, szürkeelf apától származó 
félelf. Erionban látta meg a napvilágot 
ikertestvérével, Tret Arkhonnal együtt a Pyarron 
szerinti 3610-ben. Apjuk, a Sirenar Szövetség 
hercege két évre rá, egy Calowynre indult 
expedícióval együtt eltűnt. Anyjuk, Alimare Viniel 
3614-ben K'Harkad ikerhegye felé, a Livinai 
Gyülekezet összejövetelére indult, a K'Wyn Lioron 
átkelve azonban Tharr szerzetesek fogságába esett, 
és áldozatként végezte a Háromfejű oltárán - 
gyermekei árván maradtak. Nővére, akire az ikreket 
bízta, egészen 3619-ig töprengett, azután Alyrt 
Doranba, Tretet Shadonba küldte tanulni. Tret, a 
fiatalabb fiú rövidesen a Szürkecsuklyások nevű 
alvilági szervezet soraiba került, Alyr pedig a 
mágikus tudományok novíciusa lett. Hamar kitűnt 
éleselméjűségével, s mesterei legnagyobb 
megdöbbenésére a nekromanciának kötelezte el 
magát. Adeptusi beavatására 3644-ben került sor. 
Ezután újabb két évtizeden át ki sem tette lábát a 
Szarvtoronyból: Abdul al Sahred munkáját, a 
Necrográfiát tanulmányozta, s megírta első könyvét, 
mely a nekromancia újszerű értelmezésével tűnt ki. 
Mikor 3666-ban öccse Erionba hívta, végre 
felkerekedett. A találkozás mély benyomást tett rá, 
szívébe zárta Tretet, s oldalán járta a világot négy 
esztendőn át. A Pyarron szerinti 3670-ben öccse 
eltűnt, s két hónap múltán megérkezett halálának 
híre. Alyr megkeseredett, s ettől fogva maga is a 
halált kereste; részt vett az 3671-72-es toroni 
hadjáratban, de még sebet sem sikerült kapnia. A 
következő évben felkereste apja hazáját, Sirenart, 
majd, mivel ott sem találta a helyét, átkelt a Riegoy-
öböl túloldalára, s bejárta a Shanice-hegységet. 
Hogy itt pontosan mire bukkant, soha senkinek nem 
árulta el - életkedve visszatért, noha cinikusabb lett, 
mint valaha. Visszatért Doranba ahol hamarosan a 
Varázslótanács tagjai közé választották. Bár a Vörös 
Hadurak szolgálatába szegődött, megmaradt 
kalandozónak: 3676-ban csatlakozott az Amhe 
Ramun fegyvereinek elpusztítására induló válogatott 
társasághoz.  

A kudarcba fúlt küldetés a tapasztalatokon túl 
Airun al Marem barátságával gazdagította. Csodával 
határos menekülése után megtért Doranba, s csak két 
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évvel később indult útnak megint - ezúttal tizenkét 
évet töltött távol, és mikor hazatért, nagyobb 
erőknek parancsolt, mint bármikor azelőtt.  

A Pyarron szerinti 3691-ben Gro-Ugonban 
bukkant fel, hogy Orwella követőit kijátszva 
megszerezze a fekete tőrt, amelynek segítségével 
övéi a kitaszított újbóli testet öltését remélték 
megakadályozni.  

Amadeus Rabuchini am Abrado  

A gorviki Abrado tartomány 
uralkodócsaládjának sarja. A Pyarron szerinti 3663-
ban született, de az akkori viszályok miatt nem 
kerülhetett a hercegi trónra. 3682-ben, a Nagy-
Gorviki tanácsülés befejeztével, miután a királyság 
egyesítésére irányuló törekvéseket Akvilona 
tartomány főpapja, Gecha Girini Ranashavik 
segítségével megakadályozták, elhatározta, hogy 
visszaszerzi jogos örökségét, s egy kalandozókból 
verbuvált csapattal Warvik tartományba ment, hogy 
Ranagol ősi szentélyében magától az istentől kérjen 
támogatást. A küldetés kudarcba fulladt, a társaság 
tagjai az ilanori bárd, Tier Nan Gorduin kivételével 
elhullottak.  

Amhe Ramun  

Az amund, más néven az Ősi Nép négy 
istenének egyike, a kék hold ura; az amund 
mitológiában a gonoszság megtestesítője, Themes, a 
napisten, és Refis, a földanya gyermeke. Hívei a 
Pyarron szerinti 3692-re várják alászállását, mely 
nézetük szerint az amundok újbóli 
felemelkedésének, egész Yneven végigsöprő 
bosszúhadjáratának nyitánya lesz.  

Amnet on Keilor  

A Pyarron szerinti 3618-ban született toroni 
főnemes, a Láncbarátok elnevezésű 
rabszolgakereskedő testvériség egyik fő patrónusa, a 
császár és a Boszorkánymesterek kegyeltje, élete 
utolsó évtizedében a Keleti Hadtest parancsnoka.  

Családja - mint a legtöbb Tharr-hitű nemesi 
família - a lázadó kyr Hatalmasok egyikéig vezeti 
vissza eredetét, s mert kezdettől birtokol egyet az 
Ötödkor szent ereklyéi közül, hellyel és szavazattal 
rendelkezik a Birodalmi Gyűlésben. Amnet - 
másodszülött lévén - sosem viselte a tanácsnokok 
vörös-fekete talárját: ifjúkorában katonának állt, s 

csak kivételes alkalmakkor látogatott haza. 
Számos kisebb hadjáratot vezetett Toron északi 
határain túlra, vezéri hírnevét azonban nem 
ezek a portyák, inkább az udvarhoz küldött 
ajándékok öregbítették. Beszélik róla, még így 
sem jutott volna magas posztra, ha anyját nem 
fűzik gyengéd szálak Tharr befolyásos 
főpapjainak egyikéhez. E máig ismeretlen 
személy egyengette Amnet útját - rossz nyelvek 
szerint azért, mert maga nemzette a bővérű 
arisztokrata nőnek, aki mindvégig a kezében 
tartotta.  

Keilor grófja, a kíméletlen szigoráról 
közismert férj, a rettegett és megvetett 
"Gyermekölő" apa a Pyarron szerinti 3692-ben, 
Adron Kvartjának első havában esett el az 
Alidar falainál vívott ütközetben, ahol Calyd 
Karnelian, a Hetedkor egyik stratégiai 
lángelméje, Abaszisz partmenti szigeteinek 
hercegkapitánya volt az ellenfele.  

Amund Háborúk Kora 

Az Ötödkor elf elnevezése. A két idegen 
faj megérkezése és a háború kirobbanása utáni 
ezer esztendőben a Szépek Népe nem 
avatkozott be tettlegesen egyik oldalon sem. 
Csupán a folyamatos zaklatások hatására léptek 
be a háborúba, amely a teljes vereségükkel 
végződött: Pyarron előtt 2500 tájékán a 
Délvidék keleti és északi részeit feladva 
vosszavonultak, hogy egy Tysson Lar nevű 
város felépítésével újjáélesszék a közösségi 
szellemet, s visszaadják a népnek régi erejét. 

Anuria  

Az Anuriának nevezett fennsík az Ygil-
sivatag közepén fekszik, gyakorlatilag 
megközelíthetetlen. Tengerszint feletti 
magassága mintegy másfélezer láb, 
majdhogynem függőleges sziklafalak 
határolják. A fennsíkon folyó életről 
megbízható forrásokban még utalások sem 
találhatók, a legenda azonban azt tartja, hogy az 
Anvariáról érkezett sárkányok 
leszármazottainak birodalma rejtőzik ott. Több 
krónikás beszámolt arról, hogy a kyr háború 
végső csatáiban Jahrn-On Kryelt 
sárkánylovasok légiója segítette győzelemre. E 
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harcosokat a hagyomány anuriai 
sárkánylovasokként emlegeti.  

Anvaria  

A világ második legnagyobb 
kontinense, amely Ynevvel átellenben - 
egyes források szerint "messze napkeleten" 
- található. Területe hozzávetőleg 
huszonötmillió négyzetmérföld. 
Kereskedelmet mindössze parti városai 
folytatnak Ynevvel. Mindez ideig 
huszonhat ynevi expedíció indult a földrész 
belsejének felkutatására, de egyetlenegy 
sem tért vissza.  

A legendák szerint Anvaria sárkányok 
őshazája - e lények a történelem előtti 
időkben a Calowynról származó kyrek 
legádázabb ellenségei voltak. Az Enrawelli 
Tudástár szerint huszonhat évezreddel 
ezelőtt a kyrek pusztító háborút vívtak 
Anvaria lakóival, ám a teljes pusztulást 
megakadályozandó, végül békét kötöttek, 
amelyben kimondták, hogy egyik nép fiai 
sem léphetnek soha a másik földrészre. 
Egyes legendák arról is beszámolnak, hogy 
az Anuriai-fennsíkon élő, úgynevezett 
sárkánylovasok voltaképpen Anvaria 
őslakóinak leszármazottai, akik a kyrekkel 
egy időben érkeztek Ynevre, ezeket az 
állításokat azonban sem bizonyítani, sem 
cáfolni nem sikerült.  

Aranykör lovagrend  

Elorand lovag által, Pyarron 
építésekor alapított rend. Védistene Krad, 
tagjait gyakorta Krad-lovagoknak is 
nevezik. Székhelyük a város pusztulásáig 
Pyarronban volt - s bár a Délvidék 
lovagjainak színe-virága együtt pusztult az 
Égi Templommal, Krán pribékjei 
megízlelhették már az új, ifjú nemzedék 
vasát. Második legjelentősebb rendházuk 
Erigowban található. Ismertető jegyük a 
fehér paláston tündöklő aranyszín kör.  

Arel  

A pyarroni panteon főistenének 
forróvérű, csapodárnak tartott párja, a Harc 

és Természet istennője. A vakmerőség, esztelen 
bátorság meggyőződése szerint a legfőbb erény. 
Határtalan felelőtlensége volt egyik oka annak, hogy 
bár hatalom dolgában felülmúlja férjét - Orwella 
utolsó lázadását is ő fékezte meg -, mégsem őt 
választották az istencsalád fejévé. Kedveli az egyedi 
hőstetteket, különösen azokat, amelyeket puszta 
virtusból, az ő kedvéért hajtanak végre. Papjai 
általában kalandozók, Ynev legnagyobb 
szélhámosai, de esztelen vállalkozásaikról, 
öngyilkos hőstetteikről éppúgy ismertek. Arel szent 
állata a sólyom, elpusztítása a legnagyobb véteknek 
számít a szemében. Szentélyei a kontinens erdeiben, 
magányosan állnak, csak fából, vagy más növényi 
anyagból épülnek. Kultusza elsősorban az Északi 
Szövetség államaiban, illetve a délvidéki Yllinorban 
terjedt el.  

Arguren  

Legendás városállam a Quiron-tenger 
medencéjének délkeleti részén; beszélő neve a közös 
nyelven Ezüstrévet jelent. A hagyomány szerint 
nagymúltú, különös nép menedéke volt a Hatodkor 
zűrzavarát követő felvirágzás idején, gazdagságát és 
hatalmát ősi (talán még a kyrek előtti időkből 
származó) titkoknak köszönhette. Urait bizonyos 
források alakváltó zaudereknek, mások őrült 
mágusoknak, megint mások anur szakadároknak 
vélik - tény mindenesetre, hogy a tizenharmadik 
Zászlóháború idején (P.sz. 3616) egy toroni hajóraj 
megközelítette, és tűzköpőkkel elpusztította. A 
shuluri Birodalmi Levéltárban, mely a Hetedkor 
hajnala óta minden valamirevaló hadijelentést 
megőriz, csak a támadásnak találni nyomát, 
partraszállásra (bizonyára jó okkal) sem ekkor, sem 
később nem került sor.  

Arguren romjainak helyét mostanság már csak 
a beavatottak, az északi és a császári kémszolgálat 
tisztjei - s persze egyes kalandozók ismerik.  

Armador Dogan an Godora  

A hajdanvolt Godorai birodalom grófja, 
Ranagol eltökélt híve. A kardforgatáson kívül a sötét 
tudományok gyakorlásában is jeleskedett. A Pyarron 
szerinti 1675-ben bekövetkezett halálát örök 
vetélytársa, Raginal Gramen (birodalmi őrgróf) 
árulásának tulajdonítják. A hagyomány szerint 
szörnyű esküvéssel fogadta: visszatér.  
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Aquirok  

Nem emberszerű ősfajok; tisztázatlan 
körülmények közt kerültek Ynevre az idők hajnalán. 
Valaha a napvilágon éltek, az Űidők háborúi 
azonban a föld vagy a víz alá kényszerítették őket, 
ahol korcs civilizációik a mai napig léteznek. Aquir 
a sötét mágia legtisztább nyelvezete; olyannyira 
átitatódott a fekete mágia hatalmával, hogy minden 
egyes vigyázatlanul kiejtett szó halált, vagy még 
rosszabbat jelent a próbálkozók számára. Shackallor, 
a Kráni Tizenhármak leghatalmasabbika Sötét 
tudomány című munkáját aquirul írta, s csak utóbb 
ültette át emberi nyelvre. Az aquir elsősorban írott 
formában ismert, kiejtésével ma már csak egyes 
kráni varázslóiskolák, nekromanciával foglalkozó 
mágusok, s persze maguk az aquirok vannak 
tisztában.  

Aquir Háborúk Kora 

Újabb bizonytalan meghatározás; feltehetőleg 
a Másod- és Harmadkor fordulójára tehető véres elf-
aquir csatározások ideje. Bizonyosan eltartott 
legalább másfélezer esztendeig, s jókora, az 
időjárásra és a földrajzra kiható változásokat 
eredményezett. Az első Káoszkor végét jelezte – az 
aquirok a föld alá kényszerítését az elfek azóta 
rendszeresen megünneplik. Ezidőtájt veszett el az 
ómágia jó része is. 

Asa Foetida 

Bántó illatú füstölő, melyet démonidézésekkor 
égetnek el a beavatottak. Titkos összetevői: kráni 
bürök, fekete henna, bezoárkő, mandragóragyökér és 
még sok kráni, és egyéb növény. 

Ashirru 

Kráni elf beavatott, mágiahasználó, akinek 
szakterülete a különféle asztrális manipulációkat 
öleli fel, első sorban az asztrálsíkon honos élőlények 
uralma alá hajtását. Mestersége inkább a 
démonidézőkével rokon, mint a közönséges 
asztrálmágusokéval, mert gyakran igényel 
kíméletlen erőszakot, sőt, véráldozatot. 

Bannara 

A különleges kráni mérgek összefoglaló 
neve. A fejlettebb bannarák, már mágikus úton 
kitenyésztett, élő, tudattal rendelkező szervek. 

Beavatott 

Speciális feladatkört ellátó nagytekintélyű 
személyek egyes kráni fejvadász-klánokban. 
Például: boncmester, démonlovas, 
méregmester, tűmester stb. 

Birak Gal Gashad  

A Hetedkor leghíresebb gro-ugoni vezére; 
alakja köré már életében legendák szövődtek. 
Az ork írásbeliség hiányosságai miatt nehéz - 
ha ugyan nem lehetetlen - születésének pontos 
dátumát meghatározni, ám szinte bizonyos, 
hogy a nagy esemény a Pyarron szerinti 3500-
as évek elején történt: Gashad tetteiről a III. 
évezred derekán már rendszeresen 
megemlékeznek az északi krónikák.  

Azt tartják róla, az orkok által ismert 
világ egészét bejárta - erre vall, hogy számos 
nyelvet beszélt, s hogy ízlése, stílusa is 
pallérozódott valamelyest. Toron oldalán vett 
részt a tizenkettedik és tizenharmadik 
Zászlóháborúban; Calyd Karnelian apjához, 
Abaszisz partmenti szigeteinek akkori 
hercegkapitányához a fegyverbarátság erős 
köteléke fűzte.  

Százötven évesen, bölcsen és viharverten, 
élő legendaként tért meg fajtársai közé Gro-
Ugon gyepűire. Párviadalban legyőzte a Látók 
törzsének főnökét, s átvette az uralmat az orkok 
által Ag'Garachnak (Nagy Lapos) nevezett 
síkságon. A nemzetségek 3624-es háborújában 
megint diadalmaskodott, ám sikerével számos 
ellenséget szerzett más törzsek, valamint a Kard 
Testvériség soraiban. 3640 telén híre kelt, hogy 
bérgyilkosok végeztek vele - a szóbeszédek 
hátterében természetesen ő maga állt. A Látókat 
ettől fogva hivatalosan elsőszülöttje, Damer 
vezette, akit számos különös fortélyra - így a 
betűvetésre is - kitanított.  

Tudomásul vette, hogy népe rabszolgákat 
tart, bár a szolgák leölését és kínzását nem 
engedte - az okos önérdek mást diktált neki. 
Áldását adta a Kacagókkal kötött formális 
szövetségre, ám kíméletlenül torolt meg 



 MAGUS                                                            Ynevi szószedet                                                                   Kalandozok.hu 

7 
 

minden, a Látók életterének 
megnyirbálására irányuló kísérletet. Számos 
asszonyt emelt maga mellé, akiktől az idők 
során - óvatos becslések szerint - két-
háromszáz gyermeke született.  

A titokzatos Bid'Barugh (Acélkarú 
Szellem-Atya) tudata fejlesztésében találta 
meg az igazi felüdülést. Bár megjelenése 
nem sokban különbözött a többiekétől, 
tiszteletet parancsoló személyiségével első 
látásra kirítt közülük, s primitív 
nyelvezetüket sem minden malícia nélkül 
használta. Elméjének hatalma idős korára - 
mire szedett-vetett hadai egységes, ütőképes 
sereggé lettek - egy kalandozónak is 
dicsőségére vált volna.  

Különleges képességeit és rendkívüli 
intelligenciáját felhasználva rövid időn 
belül olyan államot hozott létre, mely, ha 
fővárosa nem is volt - sőt, területileg sem 
lehetett behatárolni, hisz a törzsek állandó 
vonulásban, mozgásban voltak -, 
szervezettség dolgában az északi 
birodalmakkal vetekedett. Gashad 
mesterien egyensúlyozott Toron és a 
Szövetség között a tizennegyedik 
Zászlóháború során: zsákmányszerző 
hadjáratot indított délnyugatnak, az 
erősségek, a seregek útjából azonban rendre 
kitért. Mondják, tanáccsal látta el a 
kilencedik visszaszerzésére küldött 
kalandozókat, s hogy ügynökei számos 
információt váltottak csengő aranyakra 
Doranban - igaz vagy sem, tán csak ő maga 
tudja. Kétségbevonhatatlan tény, hogy a 
Szövetség vinali győzelmének híre már a 
hazavezető úton érte, s hogy csapataival 
már-már csodás módon tért ki a délnek 
zúduló ilanori lovasság útjából; mikor Gro-
Ugon gyepűin harcba szállt a Vérivók 
megritkult seregével, győzelme egy 
pillanatra sem lehetett kétséges.  

A belháború - akár az embereké - 
persze nem fejeződött be egykönnyen. A 
Kard Testvérisége által feltüzelt Irtóztatók 
és Irgalmatlanok, no meg a Vérivók 
hírmondói kemény ellenfélnek bizonyultak. 
Gashad, hogy fölényüket kiegyenlítse, 
maga mellé állította és felfegyverezte a 
Holdimádókat - e kis lépés döntő fordulatot 

hozott a küzdelem menetében. 3702-ben az Acélkarú 
Szellem-Atya csapatai elfoglalták Reagot, felégették 
a Kard Testvériségének Fekete Erődjét, s 
kíméletlenül leszámoltak a Weeb'Bhaeru-
Shadagg'Ghaukar (a Bhaer-Shadaggnak Tetsző 
Nagy Liga) ellenségeivel. Gashad itt állta ki utolsó 
próbáját: úgy határozott, nem telepszik Gro-Ugon 
trónjára. A posztot - s a vele járó terhek legjavát - 
másodszülöttjének, Badridnak engedte át, majd 
kíséretével a fővároshoz közeli Arush-Mugába 
vonult vissza.  

Itt keresték fel utóbb (P.sz. 3711-ben) a Tier 
Nan Gorduin nyomát kutató kalandozók. Gashad, 
aki kémei révén már tudott róla, hogy a hírneves 
bárd az északnyugati bányák egyikében raboskodik, 
menlevelet, harcosokat és szekereket bocsátott az 
emberek rendelkezésére, de nem fogadta el 
aranyaikat - e gesztus egy három évszázadot átölelő 
pályafutás méltó záróakkordja volt. Alyr Arkhon és 
társai kiszabadították Gorduint, s noha megtartaniuk 
nem sikerült (a bárd ekkor már az Álmok Őrének 
befolyása alatt állt) néhány nappal később, Látó 
harcosok díszkísérete mellett bántatlanul hagyták el 
Gro-Ugont.  

Gashad teste a Pyarron szerinti 3715 óta 
kősírban pihen a Zeeb folyó torkolata közelében, 
ahol valaha megszületett. Szarkofágjára ismeretlen 
kezek vésték a közös nyelvű feliratot: HŐS - ÉS 
MAJDNEM EMBER.  

Birodalmi Emlékezet 

Kráni neve: Har’gunn ta Karthinmak 
Krán történelmét összefoglaló mű, amelyet 

egy ismeretlen szerzetesrend tagjai írtak majd három 
évszázad alatt. Első példányát Igrain Reval hozta 
magával kráni fogságából. A szöveg metafizikus 
allegória, mintsem történeti munka 

Birodalmi Fejvadászklán 

Ezt a rettegett Köteles Rendet P.sz. 1224-ben 
alapították a Kráni Tizenhármak. A feladata a 
legfelsőbb birodalmi érdekek foganatosítása volt. A 
klán nyolcvan fejvadászt, és húsz szabad vadászt 
számlál. 

A Birodalmi Fejvadászok nem alkotnak külön 
szervezetet, nem képeznek növendékeket, nem 
foglalkoztatnak, mesterembereket, kémeket, belső 
szabályaik a külvilági lovagrendeket idézik, mely 
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közvetlenül a Kráni Tizenhármak irányítása alá 
tartozik. A szervezet tagjai a Birodalom, és Grovik 
klánjaiból választott fejvadászok, a hivatásuk 
legjobbjai, minden esetben emberek. 

A több évtizedes képzés alatt a vadászok 
páratlan mentális csiszoltságra, és számtalan 
különleges képességre tesznek szert. Mindannyian 
ismerik a mágiát, és gyakran alkalmazzák is; 
harcmodorukat aquiroktól, és démonoktól tanulják. 

Birodalmi Légiók 

Elméletileg Krán minden tartománya köteles 
egy tízezer fős Birodalmi Légiót tartani, ez azonban 
a helytartók hatalmának, és lojalitásának függvénye. 
Ezek nem ritkán fegyelmezetlen orkcsürhék, vagy 
gyülevész nomád lovasok. Igazi, ütőképes seregei, 
az örökletes helytartó-dinasztiákkal rendelkező 
tartományoknak vannak, meg természetesen 
azoknak, ahol a Kráni Tizenhármak töltik be a 
consulari posztot. Ezek azonban Ynev 
legfélelmetesebb hadai. A határokon kívülre 
rendkívül ritkán vonulnak, az utolsó ilyen a Pyarroni 
Dúlás volt. 

Beriquel  

Ynev második legnagyobb kiterjedésű szigete, 
mely a legősibb forrásokban Bórogként 
(Homályfölde) szerepel - innen származik a törpék, 
a keleti barbárok és a tarranok népe. A Pyarron 
szerinti II. évezred derekán néhány telepesekkel 
zsúfolt hajó indult útnak Ynevről, s Beriquel partjain 
csakhamar kolóniák létesültek. Néhány évtizeden át 
élénk volt a kereskedelem, a harmadik ezredforduló 
elején azonban minden kapcsolat megszakadt a 
vakmerőkkel. Azóta is rejtély, milyen sors jutott 
osztályrészükül.  

Boncmester 

Magas beavatotti rang a Szabad rendekben. Ő 
látja el a vadászok harcban szerzett sebeit, orvosolja 
a betegségeket, fertőzéseket, ő vallatja ki a 
foglyokat, és végzi ki az elítélteket, és boncolja fel 
és vizsgálja a halott tetemeket. 

Boszorkányerőd  

A toroni főváros, Shulur öblével szemközt 
emelkedő sziget, a kopár Daumyr egyetlen 

építménye. Irdatlan kő csonkagúla; sok száz 
öllel magaslik a tenger szintje, a 
sárkányfogakként meredező zátonyok fölé. 
Mondják, maguk a lázadó kyr Hatalmasok, az 
Óbirodalom bukásának okozói emelték, s 
sötétjébe rejtőztek azóta eltávozott isteneik 
haragja elől. Manapság a Boszorkánymesterek, 
Toron legrettegettebb fekete mágusai lakják - 
halandó lény akaratuk ellenére sosem léphet 
falai közé, a hagyomány szerint a mindenkori 
császárnak is csak egyszer (a trónralépés napját 
követő éjjelen) adatik meg, hogy gazdáival 
személyesen találkozzék.  

Saját kikötője, látható bejárata nincs. A 
néphit terjedelmes alagútrendszert sejt a 
Boszorkányerőd alapzatául szolgáló sziklatömb 
mélyén, melynek vízalatti kapuit mágikus és 
mechanikus csapdák, gyilkos kedvű ősi 
fajzatok vigyázzák.  

Calyd Karnelian  

Abaszisz partmenti szigeteinek szülötte, 
Antoh-hitű hercegkapitányi család sarja; a 
Pyarron szerinti 3645. esztendőben jött a 
világra. Legendásan hosszú életet élt: a Tier 
Nan Gorduin nyomát kutató yllinori 
embervadász, Tristana még a P.sz. 3700-as 
évek elején is szót válthatott vele.  

Karnelian pályafutását apjának számos 
vétke, Toron melletti kiállása határozta meg. A 
Quiron-tenger északi partján gyűlölt, megvetett 
volt családja neve, a terjengő mendemondák 
már a kereskedelmi kapcsolatokban is 
fennakadást okoztak. Calyd viszonylag fiatalon, 
az Ifinben székelő nagykirály és a toroni 
Boszorkánymesterek akarata ellenére került 
tisztségébe - beszélik, a sikerben része volt az 
akkor még ifjú ilanori dalnoknak is -, s ettől 
fogva mindent elkövetett, hogy famíliája 
becsületén esett csorbát kiköszörülje. A sors 
ismét összehozta Tier Nan Gorduinnal; kettejük 
ismeretsége a tizennegyedik Zászlóháború 
idején mélyült igaz barátságga, mikor Gorduin - 
noha a Szövetsétől erre külön utasítást nem 
kapott - kimenekítette Alidarból a 
hercegkapitány jövendőbelijét, a fejedelmi 
párnak nevelt Salinát.  

Karnelian megerősödve került ki az 
éveken át húzódó fegyveres konfliktusból, s bár 
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úgy döntött, meghagyja Abaszisz trónján a 
legyőzött nagykirályt, szigetbirtokát ettől 
fogva igazi szuverén módján kormányozta. 
Azt tartották róla, nem csupán a Szövetség 
koronás fői és a dorani mágusok bizalmát 
élvezi, de birtokában van az abbit-acél 
előállításának módszere is. Tény, hogy a 
hercegkapitány falanxai nagy 
mennyiségben használták e kivételesen 
kemény fémet, s hogy a nagykirály 
évtizedeken át aranyak tízezreit küldette 
Karnelian kincstárába - a közhiedelem 
szerint azért, hogy az Ifinből kiszivárgott 
titok legalább a tág értelemben vett 
„családban” - a déli parton - maradjon. (lásd 
még: Szigetbirtok)  

Calowyn  

A kyrek őshazája; egyes forrásokban 
Vörös Kontinensként szerepel. Noha szinte 
felmérhetetlen távolság választja el 
Ynevtől, időről időre felbukkannak nálunk 
onnét érkezett utazók, s nem egy kalandozó 
vallja, hogy maga is megfordult arrafelé.  

Crewoini Őstár  

A Déli Kolostorokban élő szerzetesek 
által írott történelmi összefoglalás, amely a 
benépesülés évszázadaitól fogva egész Dél-
Ynev fejlődését nyomon követi.  

Cascadis 

A kráni fejvadászok egyik belső 
kasztja. A cascadisok magas fokon képzett 
mentalisták: feladatuk a szellemi kapcsolat 
fenntartása a résztvevők között. Az akciót 
vezető fejvadász rajta keresztül hangolja 
össze az alárendeltjei munkáját. 

Családok 

Azon – egy területen élő – elf 
közösségek gyűjtőneve, melyek azonos 
őstől származtatják magukat. Az emberi 
család kifejezés elf megfelelője a ghinn, 
amely egy párt és az ő leszármazottaikat 
jelenti. Minden Család élén egy-egy herceg 
áll, s minden Család rendelkezik saját 

vadászokkal, akik a legközelebb állnak az emberek 
által használt harcos fogalmához. A Családok belső 
hierarchiáját bonyolult szokásjogrendszer határozza 
meg, amelyben nem csak az életkor és a rokonsági 
kötelékek számítanak, hanem az illető cselekedetei 
alapján kivívott megbecsülése, gyermekei száma, s 
az általa készített tárgyak minősége is. A Családok 
létszámának nincs alsó vagy felső határa, így az 
elfek számáról is csak homályos adataink vannak. 
Ynev bizonyos részein – például Kránban – a 
Családok gyakorta kisebb egységekre, ún. Házakra 
bomlanak. Ezek mindenképp szorosabb rokoni 
köteléket feltételeznek. A Házak élén is herceg áll, 
ilyenkor azonban a Családok vezetőjét 
Nagyhercegnek nevezik. Délen harminc-harmincöt 
Család él, míg ez a szám Északon – a Sirenar 
Szövetségen kívüli szórványközösségeket 
leszámítva – negyven körül lehet. 

Csaták Palotája  

A hajdanvolt kyr főváros, Enrawell egyik 
nevezetessége; hatalmas palota, mely a birodalom - 
többnyire győztes - háborúinak állított méltó 
emléket. Minden termét egy-egy színpompás 
csatakép díszítette.  

Csontlitánia 

Eredetiben Ziyaq hí Vaeredynn. A kráni elfek 
egyik gyászéneke; emberfajú hallgatóit örökös 
mélabúba taszítja, melyből csak az öngyilkosság 
vagy egy asztrálmágus időben érkező segítsége 
jelentheti a kiutat. 

Comtur 

A kráni fejvadászklánok legrangosabb belső 
kasztja. Minden rendház élén egy comtur áll, aki 
teljhatalommal rendelkezik az alárendelt 
fejvadászok fölött. A comturok igen ritkán vesznek 
részt akcióban, előrehaladott koruk, vagy testi 
elváltozásaik miatt. 

Conciss 

Kerületfelügyelő a kráni városokban, akiket a 
polgármester egytől öt évig terjedő időre nevez ki. 

Consular 
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A kráni tartományok élére állított helytartók. 
A Tiltott, és a Középső Tartományokban a Kráni 
Tizenhármak nevezik ki őket, a Külső 
Tartományokban saját maguk sajátítják ki ezt a 
posztot, többnyire erőszak útján. A hivatali idejük 
életfogytig, vagy visszavonásig tart, és csak a Kráni 
Tizenhármaknak tartoznak elszámolással. 

Darton  

A pyarroni panteonban a halottak istene, a 
túlvilág őrzője, a tréfamester, Krad és Arel 
gyermeke. Súlyos páncélt visel, roppant pallos a 
fegyvere. Noha alapjában jóindulatú, kedvvel tréfál 
meg halandókat, s e tréfák olykor igen komoly 
következményekkel járnak. Airun Al Marem, a 
próféta fellépése óta népszerűsége érezhetően 
növekedett a kontinens lakóinak körében.  

Dariess-chyenn 

Az elf-aquir háborúk mítikus harcosai, akik 
állatnak születtek, de időnként azonban képesek 
voltak elf-alakot ölteni, bár állatformájuk egyes 
jellemző jegyeit (testszőrzet, arcvonások, átlag 
feletti erő és/vagy gyorsaság) ilyenkor is megőrizték. 
Kimagasló harcértékeiket rövid élettartamuk és 
korlátozott intellektusuk ellensúlyozta. A dariess-
chyenneket az óelfek elfeledett mágiája hozta létre, 
ám a fajháborúkban szinte az utolsó szálig 
odavesztek. Ha tengődnek is valahol elvadulva 
túlélő példányaik, bizonyára régen elfelejtették már, 
hogy valaha – legalábbis valamennyire – értelmes 
lények voltak. 

Davalon  

A Dwyll Unió fővárosa, mely - a Ranil-hitű 
dwoonok makacsságának diadalaként - a toroni 
határól alig ötnapi járóföldre, az Északi Szövetségre 
mérendő fő csapás irányában fekszik. Félszáz 
ostromot állt ki a Hetedkor hajnala óta; az 
ellenségnek - orkoknak, nomádoknak, kyr 
származékoknak, ediomadi Korcsoknak - 
egyetlenegyszer sem sikerült megszerezniük. Bukása 
a hagyomány szerint az ifjú civilizációk vereségének 
előhírnöke lesz, bár a Jóslat ismerői váltig állítják: 
az ősi irományban utalást sem találni a városra és 
végzetére.  

Davalon a Pyarron szerinti 3692. esztendőben 
közel százezer lakosú erősség, melynek bástyái, 

paliszádjai és kapui az egykor itt küzdött hősök 
nevét viselik. Falai közt, falai közelében élni 
különös megtiszteltetésnek számít a szenvedés 
edzette dwoonok közt, akiknek lobogóját 
emberöltők hosszú sora óta a Davalon 
címeréből vett jelmondat - "Az áldozat lészen 
diadalmunk" - ékíti.  

Déli Kolostorok  

A Déli Gyűrűhegységben megbúvó 
kolostorrendszert Dél-Ynev őslakói emelték az 
írott történelem előtti időkben. A szerzetesek 
azóta is dacolnak a nagyvilágban zajló 
események sodrával, mintegy kívülállókként 
szemlélik államok, népek, olykor egyének 
sorsát.  

Démonlovas 

Kráni beavatott, démonidéző varázsló. 
Hatalma meghaladja a hagyományos 
démonidézőkét, ám jóval szűkebb fókuszú. 
Általában négy-öt fős testvériségben élnek, de 
nem ritka, hogy Szabad Rendeknek, vagy 
Káosz Szektáknak ajánlják fel szolgálataikat. 

Dieur  

Szó szerint „rettenetes”, egyes Káosz 
szekták így utalnak Ranagol Angyalaira. 

Doran  

Az Arowin-hegy legendás városállama; a 
Pyarron előtti 1214-ben alapította három 
mágus, Vinidius Artemora, Quirin Dan Jeir és 
Eloriol Calendil. Céljuk világszerte egyedülálló 
varázslóközpont létrehozása volt. Mindhárman 
a mágia egy-egy alapformáját vitték tökélyre, 
eleinte e három formát - a sík- és térmágiát, az 
időmágiát és a megidézés tanait - oktatták az 
akkor még kicsiny településen. A tanítványok 
táborának szélesedésével Doran előbb 
városkává, majd nagyvárossá növekedett. 
Pyarron előtt 462-ben a dorani varázslótanács 
úgy döntött, hogy a várost kétfelé osztja. 
Létrehozták és elkülönítették a belsővárost, 
mely a mágusiskolák központjait, a mesterek, 
tanítók és tanítványok lakhelyét foglalta 
magába. A külsővárosba szorult a polgárság, s 
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itt emelt fellegvárat a Vigyázók rendje is. E 
rend a dorani varázslótanács fanatikus 
harcos-lovagokat tömörítő csoportja, 
feladata a mágusok politikájának 
támogatása világi eszközökkel.  

A Pyarron szerinti 348-ban 
felépítették a Szarvtornyot, s ezzel 
hivatalosan is befogadták a nekromanciát 
Doran falai közé. A századok során a 
varázslóváros befolyása folyvást 
növekedett, végül Észak-Ynev egyik 
meghatározó tényezőjévé vált. 1457-ben 
csatlakozott az Északi Szövetséghez, ily 
módon hangsúlyozta szembenállását 
Toronnal és a kyr hagyományok erőszakos 
felélesztésével. A Pyarron szerinti XX. 
évezred végére nem akadt Észak-Ynevnek 
olyan országa vagy városállama, amely 
teljesen függetlennek mondhatta magát 
Doran mágusaitól.  

Doran Belsővárosa lassanként teljesen 
elzárkózott a külvilágtól, s mára állandó 
lakóin kívül senkinek nem lehet maradása 
falai közt. A varázslóállam urai mind 
titokzatosabbakká váltak, újabb kilétüket is 
homály fedi.  

Doardon-hegység  

Észak-Ynev legmagasabb hegysége; 
bércei között a Titkos Szekta kolostorai 
rejtőznek. A hozzájuk vezető út még a 
beavatottak számára is kemény próbatételt 
jelent.  

Dorcha  

Tiadlan hármas kormányzási 
rendjében a hadúri feladatokat ellátó 
méltóság. A királyság világi, politikai, 
gazdasági irányítója a király, a szakrális és 
tudományos vezető a Duin, míg a kül- és 
belbiztonságért a Dorcha felelős. A király 
halála (interregnum) esetén azonban a 
Dorcha tisztségének megerősítése a nemesi 
(bárói) tanácsra vár, ennek hiányában a 
Dorcha nem cselekedhet belátása szerint.  

Dorcha tradícionálisan csak nő lehet; 
Tiadlan minden harcosának, harc- és 
kardművészének kizárólagos ura és 

parancsolója, ám az egyszerű hűbéri köteléknél 
sokkal erősebb, már-már vallásosnak mondható 
rajongás köti hozzá alattvalóit. A Dorcha cím 
örökölhető, ám a beiktatáshoz szükséges a király, a 
Duin, valamint a dorchai intézmény harminchét 
harc- és tizenkilenc kardművész iskolájának 
hozzájárulása.  

Driáq 

Az elf-aquir háborúk idejéből származó elf 
kifejezés, használata ma már szándékos 
archaizálásnak minősül. Azokat a csatákban 
edződött veteránokat hívták így, akik különlegesen 
kiemelkedtek egy adott fegyver forgatása vagy egy 
bizonyos harcomdor alkalmazásának terén. A szó 
nem fajspecifikus, beszélhetünk tehát elf, aquir, sőt 
akár sárkány driáqokról is. 

Dzsadok  

A Taba el Ibara sivatagban, és annak 
környékén tanyázó népcsoportok gyűjtőneve. A 
dzsadok minden valószínűség szerint a dzsennek 
leszármazottai: olajbarna bőrű, göndör, sötét hajú, 
sötét szemű emberek. Ibara környéki emírségeiken 
kívül tekintélyes számban élnek a Nament 
sivatagban, illetve Erionban, ahol saját városrészt 
hoztak létre. Elsősorban kereskedők, de jeleskednek 
az állattenyésztésben, mesemondásban, sőt, a 
hadakozásban is. Ynev lakói számtalan illatszert és 
afrodiziákumot köszönhetnek nekik.  

Az alábbiakban a fontosabb dzsad szavak és 
kifejezések magyarázatát adjuk közre, kiegészítve az 
ibarai történelem egy-egy jelentős alakjára 
vonatkozó tudnivalókkal.  

Dzsennek  

Az ősi népek sorába tartozó, emberszabású faj; 
az írott történelem hajnalán hosszadalmas háborút 
vívott az amundokkal és az elfekkel azon területek 
birtoklásáért, ahol a Hetedkorban a Taba el Ibara 
homokja hullámzik. A dzsennektől származtatják 
magukat a dzsadok, akik körében nyílt titoknak 
számít, hogy az ősi, emberszerű fajzatok néhány 
nemzetsége ma is a sivatagi városokban él, mi több, 
magas pozíciókat betöltve irányítja is a helyi 
gazdaságot és politikát.  

Elátkozott Vidék  
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A Tinolok övezte medence, a Kyria 
gyöngyszemének számító Rualan a Pyarron előtti 
IV. évezredben kapta az Elátkozott Vidék nevet.  

Az itt élők mindig is sértve érezték magukat, 
amiért a császári székhely Enrawellbe került. A két 
tartomány ellentétéből a századok múltával vad 
gyűlölség lett - nem csoda, hogy Rualan kitörő 
örömmel fogadta a császári vérből való Reigh-En 
Zerdalt, mikor az a Pyarron előtti 3631-ben e vidéket 
választotta lakhelyéül. Zerdal az akkori uralkodó 
testvéröccse volt, gyenge idegzetű, kiszámíthatatlan 
kölyök, aki kora gyereksége óta gyűlölte bátyját; 
váltig állította, hogy az udvar tévedés áldozata: 
voltaképp ő az elsőszülött, az a másik csak bitorolja 
a trónt. "Tragikus" sorsa rokonszenvet ébresztett a 
rualaniakban, így amikor a herceg - ki tudja, miként 
- megidézte Orwellát, az esemény titokban maradt. 
A Kitaszított első megjelenését követte a második, a 
harmadik, és a többi. Idővel a Gra-Tinolon 
felépítették az istennő főszentélyét, s az esztendők 
során az ormokon gombamód szaporodtak Orwella 
templomai.  

A herceg tanácsadói megígérték, hogy letörik 
az anyrok és a mágusok hatalmát, s őt ültetik a 
császári trónra, amennyiben kész Orwellát a 
birodalom főistenévé nyilvánítani. Sorra végeztek a 
tartomány főpapjaival; Rualan felett ettől kezdve 
voltaképp a Rettenet Asszonya uralkodott, Reigh-En 
Zerdal szánalmas báb volt csupán. Hogy pontosan 
mikor ölték meg a lelkét anélkül, hogy testében kárt 
tettek volna, nem tudja senki, de ötven-egynéhány 
év múltán, midőn bejelentették a tartomány kiválását 
a birodalomból, testét sem tartották szükségesnek 
többé: mint mondják, a hegyek egy feneketlen 
barlangja nyelte el. Ekkorra a Tinolok méhe már 
több százezer orkot és goblint rejtett - ezeket a 
kreatúrákat Orwella, az embernem meggyalázására, 
torznak és elvetemültnek teremtette.  

A kikiáltott függetlenséget a császár nem 
ismerte el, légiói három hónap múltán megindultak 
Rualan felé. A Rettenet Asszonyának főpapnője 
kiengedte felfegyverzett lényeit a hegyek 
gyomrából; dühüket a vidék lakossága nyögte. A 
nyugatról bevonuló harcosok elborzadva szemlélték 
a pusztulást, majd kitelt az ő idejük is: a Gra-Tinol 
árnyékában megsemmisítő vereséget szenvedtek.  

A visszavágás nem késett soká: egy térkapun 
át a helyszínre érkezett a Hatalmasok Tanácsának 
nyolc tagja, s órák alatt megtizedelte az orkok és 
goblinok seregét. Az öldöklésnek Orwella és papnői 

vetettek véget: a Hatalmasok elvesztették a 
halhatatlannal vívott varázspárbajt, és maguk is 
odavesztek.  

A következő hat évben nem volt tanácsos 
a tartomány területére merészkedni, mert - a 
temetetlen holtak bosszúja gyanánt - kegyetlen 
járványok dúlták a völgyet, elpusztítva 
mindazokat, akiket az orkok és a kyrek 
összecsapása megkímélt.  

A Kitaszított papnőivel élőhalottakká 
változtattatta kivérzett szörnyetegeit, így rontott 
ismét a birodalomra. Eközben a hegyek mélyén 
megint orkok, goblinok és más elfajzott 
teremtmények születtek a semmiből.  

Az ezt követő század csatáinak 
kimenetele váltakozó volt. A Hatalmasok még 
kétszer semmisítettek meg majd' minden élőt és 
élettelent, végül a Pyarron előtti 3502-ben 
repedések támadtak az asztrálsík és az 
elsődleges anyagi sík határán. A hatás eleinte 
csak szokatlanul heves viharokban mutatkozott 
meg, a folytatás azonban annál rémisztőbbnek 
bizonyult.  

Az idők folyamán a vidék gonoszsággal 
itatódott át. Különös dzsungel nőtte be a 
szikláig lecsupaszított tartományt, mely 
többször jelét adta rosszindulatának: egy 
alkalommal mindenestül elnyelte a harcoló 
feleket. Ezen a helyen később óriási mocsár 
keletkezett, örök mementójául a Tini-Tinoli 
csatának. Ekkor, valószínűleg Orwella 
közbelépésére, az erdő felhagyott önálló 
tevékenységével, s több élőlényt nem ragadott 
el.  

A háború kimenetelét végül az döntötte 
el, hogy Toron tartomány urai is a Kitaszított 
oldalára álltak. A hadszíntér áttolódott a lassan 
néptelenedő Keilor és Freiglund 
tartományokba, s mind közelebb került 
Ernawellhez.  

Az Elátkozott Vidék a majd' félezer évig 
húzódó háború során mindvégig a Rettenet 
Asszonyának székhelye volt. Ütközetre újfent 
már csak a Pyarron előtti 3012-ben került sor 
vadonjában - az anuriai sárkánylovasok és a 
megmaradt Pusztítók Jahrn-On Kryel 
vezetésével ekkor morzsolták fel az istennő 
hadseregét. A megmaradt Hatalmasok a 
zűrzavart kihasználva a főszentélybe hatoltak, 
végeztek a Kitaszított papnőivel, és Orwellára 
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támadtak. Felidézték az Őstüzet, ezt a 
mindent elemésztő erőt, amelynek azonban 
képtelenek voltak parancsolni. Az Őstűz kis 
híján megölte a Rettenet Asszonyát - 
annyira meggyengítette, hogy kénytelen 
volt évezredekre egy távoli síkra menekülni 
-, de a Hatalmasok közül is sokakat a 
nemlétbe taszított.  

Az Elátkozott Vidék azóta a 
borzalom, a megnevezhetetlen gonoszság, 
az élőhalottak földje. A romok között 
kísértetek és lidércek bolyonganak, egyetlen 
élőlény sem maradhat meg az átkos 
dzsungelben, mely éjszakánként rémeket 
álmodik, kéklő időviharokban újra és újra 
játsza a régmúlt csatáit.  

Eldir  

Mogorva Chei legendás kardja. Közös 
nyelven Észak Lángjaként emlegetik; az 
elnevezés a kardmarkolat gombjába 
kovácsolt, ökölnyi opálra utal.  

Eleven fém  

Ynev legkülönösebb életformája, 
melyről a bölcsek sem tudnak eleget. 
Keménysége, ötvözhetősége túltesz még az 
abbiton is, értéke is felülmúlja azét. Az élő 
fém megmunkálásának tudománya csupán 
néhány beavatott tarini kovácsmester 
számára hozzáférhető, mert a fémnek 
akarata van, így csak azzá formálhatják, 
amibe beleegyezik.  

Beszélni képtelen ugyan, ám 
gondolatait, érzéseit, akarátát mentális 
energiái segítségével hozza mások 
tudomására; mint mondják, makacssága 
felülmúlja még a híres abasziszi öszvérekét 
is. Eleven fémből kovácsolt eszközt 
birtokolni olyan, mint hűséges társsal 
kóborolni, ám csúful járnak mindazok, akik 
a fém akarata és szimpátiája ellenében 
próbálják használni fegyverüket. Ki nem 
védett csapások, félrecsúszó támadások, 
hüvelyébe szoruló kard... és ezek csak a 
figyelmeztető jelek.  

Az eleven fém csupán Tarin 
röghegységeiben, Doardon bérceinek 

sziklakatlanjaiban és a Yian-Yiel hegység mély 
barlangjaiban "él" meg, ám pontos lelőhelyeinek 
titka nem ismert.  

Elfendel  

A Délvidék legtöbb elfjét magában foglaló 
állam a Lasmosi-öböltől délre elterülő félszigeten. 
Az elf hagyományok őreiként tüntetik fel magukat, 
amivel sok vitára adnak okot mind délen, mind 
pedig északon. Királyuk külső nyomásra nyitni 
kezdett más, emberlakta települések felé, ám az 
ország nagyobb része elítéli őt ezért. Az érintetlen 
vadon és száz természeti csoda országa, ahol a 
Kikötővárosokon kívül nem nézik jó szemmel a 
máshonnan érkezetteket. Noha létezik egy réteg az 
elfek között, amely megpróbálja rávenni testvéreit, 
hogy ismerjék el azon gondolatok jogosságát, 
miszerint az egyre gyorsabban fejlődő világgal 
szemben csak változással lehet felvenni a versenyt, 
nincs sok követőjük; sokan vallják, hogy a 
hagyományos módszerekkel mindent meg lehet 
oldani. Példaként a Sirenar Szövetséget említik, ám 
megfeledkeznek arról, hogy a rehynnek irányítása 
alatt az északi óelfek és elfek a kontinens 
legveszedelmesebb fegyverforgatóivá képezték 
magukat, szintén a túlélés jelszavát hangoztatva. 

El Hamed  

A három nagy dzsad emírség közül a 
legészakibb. Igazi felvirágzása a Bölcsként tisztelt 
Rahim el-Haszra vezírségének idejére tehető. Az 
Amhe Ramun-manifesztáció háborúja során az Ősi 
Nép megszállta ugyan, de megtartani nem tudta.  

Ellana  

A szerelem és a szépség istennője a pyarroni 
panteonban; Adron és Dreina gyermeke. Papnői 
hivatásos kurtizánok, templomai a legismertebb 
bordélyházak. Szent szimbóluma a lótuszvirág, 
papnőit rendszerint a Lótusz Leányaiként emlegetik.  

Elveszettek 

(1)Az amundok aljas cselébe félig beleőrült 
elf, Talleren és leghűségesebb katonái, akik a föld 
elemi síkjának segítségével saját magukat 
változtatták meg, s titkos háborút indítottak a 
Délvidék északi részét felperzselő két jövevénynép 
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ellen Családjaikkal együtt. A köznép homoki 
elfekként ismeri őket. 

(2)A kráni elfek összefoglaló elnevezése 
mindazon fajtársaikra, akik nem fogadtákel Ranagol 
tanítását, és nem rendelték alá magukat a 
Tizenhármaknak. 

Enrawell  

A hajdani Kyr birodalom fővárosa, a mai 
Erigow helyén állt. A források tanúsága szerint 
nagyobb s pompásabb volt bármely korunkbéli 
településnél... Maradványait csak nemrégiben 
kezdték feltárni, kincseit múzeumban őrzik.  

Enrawelli Tudástár  

Az Enrawelli Kristálykönyvtár anyagának egy 
részét a Pyarron előtti XV. században ismeretlen 
kezek papírra írták át - ezt a gyűjteményes munkát 
nevezik Enraweli Tudástárnak. E munka sok 
szempontból máig feldolgozatlan, valóságos 
kincsesbánya tehát a magunkfajtának.  

Eren  

Az Északi Szövetség alapító tagja, Észak-
Ynev egyik legbefolyásosabb hercegsége. Mélyen 
gyökerező katonai hagyományokkal rendelkező 
állam, harcos kasztjának elitjét az Ereni Felső 
Lovagrend alkotja. Koronás fője, a dorani mágusok 
által örökifjúvá tett Eligor herceg, a Vörös Hadurak 
közül való.  

Eriel  

I. A nemesenszületett shadoniak körében oly 
kedvelt Aerielle leánynév köznépi alakja. Az 
Egyetlen kultuszában a négy légszellem egyikét 
hívják így. Alakját bizonyos szekták a Szabadság 
védangyaláéval mossák össze.  

II. A niarei Kuan-dinasztia ifjú, tragikus sorsú 
császárnéja. Testét a hagyomány szerint a Keleti 
Szél Pagodájában, a dinasztiaalapító O Kuan Han 
jobbján helyezték örök nyugalomra.  

Erigow  

Észak-Ynev egyik hercegsége. Lovagrendjei 
világszerte híresek, elsősorban az Erigowi Krad 
lovagrend, illetve a Hercegi Vörös lovagrend. 

Erogow az erv (irlav) kultúra fellegvára, 
ugyanekkor a pyarroni vallás északi bástyája is.  

Ezüstkardú Fraien  

Az elf-aquir háborúk mitikus hőse, 
alakjában kibogozhatatlanul összefonódik 
legenda és valóság. Haditetteit, diadalait, 
kudarcait és szomorú bukását kilenc hosszú 
darabból álló epikus ciklusban verselték meg az 
elf dalnokok. Az igazságot Fraienről, az 
Ezüstkardról és az Éneklő Kastély elestéről a 
Záporok Ideje óta csupán egyetlenegy elf 
ismerte maradéktalanul: Seluna Zeidarel, aki 
beleszeretett az ezredévek óta porrá lett hős 
árnyába, és felébresztette mély álmából hűséges 
harcostársát, Hishíquort, a sárkányt. Ám Seluna 
Zeidarel a sárkánnyal való beszélgetése után 
némasági fogadalmat tett, és többé egyetlen szó 
sem hagyta el az ajkát, amíg hosszú évek múlva 
- hajadonként - el nem távozott Ynev világáról.  

Éjközép  

A vörös hold nyugta és a kék hold kelte 
közötti, nagyjából három perces sötét periódus 
közkeletű elnevezése. Évszaktól és földrajzi 
helytől függően általában éjjel tizenegy és egy 
óra között következik be.  

Északi Szövetség  

A Pyarron szerinti 1249-ben létrehívott 
katonai szövetség, mely kezdetben a tarini 
törpék birodalmát, Erent, Gianagot, Haonwellt, 
Erigowot és Tiadlan királyságot tömörítette. A 
Szövetség fő ellenfele mindig Toron és a Gro-
Ugon, illetve az alkalmilag velük szövetkező 
városállamok voltak, de meggyűlt a bajuk a 
Tengeri Városok némelyikével, sőt, olykor 
Abaszisszal is. 1457-ben csatlakozott a 
Szövetséghez Doran, majd, 1678-ban, a Dwyll 
Unió.  

Az Északi Szövetség zászlaját a két hold 
jelképe ékesíti, ezért tagjait gyakorta a Kettős 
Hold országaiként emlegetik.  

Északi Hármak  

Az Északi Szövetség három tagját, a 
Tarin-hegység övezte Traidlan-medencében 
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elhelyezkedő hercegségeket, Erent, 
Gianagot és Haonwellt nevezik így.  

Fehér Páholy  

A pyarroni Okkult Tudományok 
Egyetemének mágustanácsa, amely a város 
és Dél-Ynev pyarronhű varázstudóit 
tömöríti. A Fehér Páholy vezetője a Pyarron 
szerinti 3300-as évek óta Sonor, a 
Legnagyobb.  

Fejvadászok  

Különlegesen képzett 
gyilkolóművészek. Két nagy szervezetük 
létezik: az egyik az Északi Szövetség 
szolgálatában ténykedő embervadászoké, 
mely csupán a klán által elfogadott célok 
érdekében, illetve gazdaságosnak vélt 
ügyekben hajlandó részt vállalni. A 
fejvadászok másik csoportja az Ikrek 
szektája. Tagjai rátermettség szempontjából 
semmi kívánnivalót nem hagynak maguk 
után, ám elsősorban a toroni 
Boszorkánymesterek szolgálatában állnak. 
Jó pénzért persze bárki felbérelheti őket: 
gyakorlatilag bármiféle aljasságra kaphatók.  

Fekete Hadurak  

A Pyarron szerinti II. évezred derekán 
felbukkant mágikus erejű, éjszín 
hadilobogók hordozóit a krónikák Fekete 
Haduraknak nevezik. Ma ismert 
létszámukat a P.sz. XXXI. század végén 
érték el, amikor Ubluk kán, a keleti 
barbárok legfőbb parancsolója álmot látott, 
s a K'Harkad egyik romszentélyéből nomád 
pásztorok eléhozták a különös, fekete 
lobogót. Kilencen vannak, s miként az 
ellentábor lobogói, a fekete hadijelvények is 
maguk választják hordozóikat: csupa 
kimagasló képességű, kiváló stratégát és 
intrikust. A Fekete Hadurak Toron 
szövetségeseiként, látszólag Toron céljaiért 
küzdenek, ám tökéletesen egymásban sem 
bízhatnak, hisz mindannyian dédelgetnek 
olyan terveket, mely szövetségük alapjait 
kérdőjelezi meg. A Tizennegyedik 
Zászlóháború alatt kevés híján végső 

győzelmet arattak ellenfeleiken, a Vörös Hadurakon, 
ám egy kalandozócsapat rendre keresztülhúzta 
számításaikat.  

A Fekete Hadurak megjelenésük óta egy-egy 
nép, állam uralkodói is egyben: pontosabban, aki 
megszerzi magának e címet, rövidesen uralkodóvá 
válik - így azután nem kevés dinasztia bukott el a 
fekete lobogók miatt. Fekete Hadúrral Toron, 
Ediomad, Abaszisz, a Keleti Barbárok, Rowon, 
Alidax, a gro-ugoni Kard Testvérisége, Enoszuke, és 
Tharr Rendje büszkélkedhetik.  

Felice  

Az Éji Vadászok Œrnője, a macskafélék 
patrónusa, misztikus lény. Feltevések szerint az anur 
kisisten, Bast leszármazottja. Hívei - többségükben 
nők - minden huszadik holdhónapban kisebb 
véráldozattal kedveskednek neki.  

Fellegvár  

A Pyarron hegyén Krad-lovagok által emelt 
lovagvár, illetve rendház közkeletű elnevezése. Míg 
a világvallás alapítója, Selmo atya élt, védői 
rendíthetetlenül küzdöttek a Dúlás viharában is: 
egyetlen lény sem juthatott falain belülre. A Próféta 
halálát követően döntötte romba a magasból aláhulló 
Gömbszentély.  

Föld csontja  

A négy őselem egyikének megjelenési formája 
az elsődleges anyagi síkon. Noha a föld jobbára 
pozitív tulajdonságok hordozója, a föld csontja a kyr 
háborúk során átitatódott elemi gonoszsággal. Egy 
sokoldalúan képzett, kellőképpen elvetemült 
varázstudó, amennyiben maga is ártó mágiát 
alkalmaz, kedvére felhasználhatja. A föld csontja 
egyike Ynev legértékesebb mágikus kellékeinek, 
egy-egy darabjáért egy falu árát kérik azok a 
kalandorok, akik zsákmányukért az Elátkozott 
Vidékig merészkednek - hisz a föld csontja kizárólag 
e rosszemlékű tájon lelhető fel.  

Főnixek Parkja  

A kalandozók városának szíve, a godorai 
hercegi palotát övező park. Elnevezését a parkban 
élő hat különböző főnixről kapta, amelyeket a 
Pyarron szerinti XVII. században Ediomad 
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főhierarchája ajándékozott Vidiorta Da Tiomusnak, 
Erion hercegének. A főnixek évente egyszer, a 
Kettős Hold Ünnepén lángokba burkolódzva 
riogatják-szórakoztatják Erion lakóit.  

Fürkész  

A térmágia és az idézőmágia sajátságait 
kihasználó, kyr eredetű varázstárgy; az Ötödkorban 
szökevények felkutatására használtak. Százados 
leírások lapján készítettek el újra Toron 
Boszorkánymesterei, hogy a szolgálatukban álló 
embervadászok eszköztárát gazdagítsák vele.  

Gerum Olofra (Cetah Nan Medir)  

Ilanori bárd és kalandozó; a hírhedett 
Szentségtörő Ének szerzője, az északi hagyomány 
szerint Tier Nan Gorduin nevelője.  

Gilron  

A pyarroni istencsalád tagja, a 
fegyverkovácsok patrónusa. Templomai nincsenek, 
ám azok a fegyverkovácsok, akik őt választják 
védelmezőjükül, beavatási szertartáson esnek át. 
Megismertetik őket a mesterség olyan fortélyaival is, 
amelyek birtokában lőfegyverek előállítására 
képesek. A Gilron-hívő fegyverkovácsok egyben az 
isten felszentelt papjai is, titkaikat szigorúan őrzik, a 
minden eszközzel megakadályozzák az 
avatatlanokat azok felfedésében. Az esetleges 
újítások ügyében a kaszt nagyjai döntenek. 
Alapjában maradiak. Noha Gilron fegyverkovácsait 
megbecsülés övezi szerte a világon, számuk csekély: 
évente mindössze három új tagot fogadnak soraikba.  

Giribicci vértestvériség  

A gorviki fejvadászklánok összefoglaló neve 
és szervezete. Nyolc nagy klán alkotja; vezetőik 
részt vehetnek a vértestvériség nagytanácsán. A 
nyolcfős tanács dönt a nagy horderejű közös 
ügyekől, és biztosítja a szervezeten belüli 
viszonylagos békét.  

Egy-egy nagy klán több tucat fejvadászklánt 
tömörít, ezek vezetői felett a területi nagymester áll. 
A klánok területei nem feltétlenül szomszédosak - 
Gorvik két legtávolabbi pontja is tartozhat egyazon 
klán uralma alá. Felségterületén minden klán a maga 
törvényeit érvényesíti - ezek persze titkos törvények, 

melyek csak a fejvadászokra, néha az alvilág 
más képviselőire vonatkoznak, a lakosságra 
szinte soha. Az egyszerű gorviki, bár tudja, 
lakóhelye melyik klán befolyási övezetének 
részét képezi, ritkán szembesül a szervezet 
hatalmával. A klán elöljárója, ha érvényesíteni 
kívánja hatalmát, a helyi uraságot vonja 
befolyása alá, zsarolással, fenyegetéssel, 
emberrablással, ritkábban megvesztegetéssel. 
Általában azonban jó viszonyt tart fenn az 
állam képviselőivel, hisz számtalan hozzá 
tartozó csoportot nemesek pénzelnek, tartanak 
fenn saját céljaikra. A concorgák (klángrófok) 
és dacorgák (klánbárók) némelyike már beépült 
a gorviki uralkodóosztályba, s gyakorta a világi 
hiererchiában is felette áll a szervezetét 
fenntartó helyi arisztokratáknak.  

A gorviki fejvadászklánok között 
gondolkodásmódban és módszerekben is 
jelentős különbségek mutatkoznak. Az abradói 
klánok járatosabbak a harcművészetben, 
szigorúbban veszik a régi, kráni 
hagyományokat, míg Gorvik tartomány klánjai 
a reneszánsz cselvetésben és méregkeverésben 
jeleskednek. Akvilonai testvéreik a rejtőzés, a 
lesből támadás mesterei, a rokmundiak inkább a 
túlerőben és az alapos előkészületekben bíznak. 
Warvik fejvadászai az alvilág igazi urai, a 
tartomány minden nagyobb városában jelen 
vannak: fenyegetésekkel, zsarolással hajtják be 
a klánnak járó adót a köznapi emberektől.  

Godorai birodalom  

A Kyria bukását követő évszázadokban 
született hatalom. Az anarchikus állapotban 
leledző Észak kultúrális értékeinek zömét ide 
menekítették. Hercegei kezdetben a helytartó 
címet viselték, s a kyr civilizáció újbóli 
felemelkedéséért küzdöttek. Kyr isteneket 
imádtak, a kyr volt a hivatalos nyelv, kyr 
hagyományok szerint zajlott minden szertartás. 
Hiába gyűjtöttek azonban egybe minden tudást, 
hasznát nemigen látták, a godorai nemesek 
inkább harcosok voltak, mint tudósok, s 
szüntelenül viszálykodtak a környező 
államokkal. A birodalom ennek ellenére kétezer 
éven át virágzott, az uralkodó székhelyét, 
Eriont, a Városok Városaként emlegették.  
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Az idők folyamán a kyr 
hagyományok lassanként háttérbe szorultak. 
A godoraiak ragaszkodtak kyr isteneikhez, 
a formákkal viszont mind kevesebbet 
törődtek. A helytartókból hercegek lettek, 
Erionban megépült a Felső Palota, amely 
már alig emlékeztetett az előkelőség 
netovábbjaként emlegetett enrawelli 
Császári Palotára. A hanyatlás szelétől 
meglegyintve Godora nagyjai kísérletet 
tettek a Kyr birodalom visszaállítására. 
Létrehozták a Godorai Függőkertet, hogy 
szent ligeteiben testet ölthessenek, mindent 
újra kezdhessenek az istenek. A kyrek öt 
halhatatlanjának találkozása azonban ádáz 
küzdelembe torkollott, s a Függőkert 
sorsával együtt megpecsételődött az új 
birodalomé is. A Pyarron szerinti X. 
században darabokra hullott, városai - 
Eriont, a kalandozók paradicsomát 
leszámítva - elnéptelenedtek. Erion koronás 
fői a zordon valósággal dacolva viselik 
mégis a "Godora hercege" titulust, és 
birtokuknak vallják a Godorai alföldtől az 
Anuriai-fennsíkig húzódó, kietlen 
pusztaságot.  

Gorvik  

Délvidéki állam; a Pyarron szerinti 
XV. században alapította Raquo Amanovik, 
a kalandor pap. Uralma megerősítéséhez 
Shackallor, a kráni mágus segítségéhez 
folyamodott - sikerrel. Hogy kedvére 
tegyen, Ranagol hitére tért, mi több, erre 
szorította országa lakóit is. A sátánisten 
újdonsült birodalma, az őshaza, Shadon 
ádáz ellenfele lett, s bár Shadon sokszorta 
hatalmasabb Gorviknál, az utóbbit maga 
Ranagol és kráni szolgái oltalmazzák, teszik 
legyőzhetetlenné. Különös fintora a 
sorsnak, hogy Gorvikban a shadonihoz 
hasonló lovagi kultúra alakult ki, bár az 
erkölcsök itt korántsem annyira szigorúak. 
Gorvik nem egységes, öt tartomány alkotja. 
Urai (Abrado, Akvilona, Gorvik, Warvik és 
Rokmund hercegei és főpapjai) szüntelenül 
marakodnak egymással.  

A Pyarron szerinti 3682-ben, 
Todvarban megrendezték a Nagy-Gorviki 

Tanácsülést, amelynek célja az egység megteremtése 
volt, a felek azonban nem jutottak egyezségre. A 
fiaskóért a hagyomány szerint Abrado kevély 
hercege és Akvilona intrikus főpapja a felelős.  

Gra-Tinol  

A Tinol-hegység egyik bérce. Nevének 
jelentése: a középső Tinol. Ezen a hegyen idézte 
meg először Orwellát Reigh-En Zerdal, a kyr császár 
testvéröccse. Egyes bölcsek szerint az orom már a 
teremtésekor éteri kapcsolatban állt a 
világmindenség azon erőivel, amelyeknek egyik 
manifesztációja a Rettenet Asszonya. Tény 
mindenesetre, hogy Orwella itt múlt el a világból, és 
a legenda szerint itt várható a visszatérése is.  

Graum Hegdrok  

A Hetedkor kétségtelenül leghíresebb goblin 
kalandozója, az Északi Szövetség kémszolgálatának 
tagja, Alyr Arkhon és Tier Nan Gorduin jóbarátja; a 
hagyomány szerint a tizennegyedik Zászlóháború 
alatt a Kilencedik Vörös Hadúr kíséretéhez tartozott.  

Születésének időpontját illetően találgatásokra 
kell hagyatkoznunk. Tier Nan Gorduin egy, az 
abasziszi Calyd Karneliannak küldött levelében úgy 
fogalmaz, hogy Graumhoz fűződő barátsága a 
hercegkapitány országlásával egyidős - Hegdroknak 
tehát a Pyarron szerinti 3669-et megelőzően kellett 
világra jönnie.  

Az ügynökök többségéhez hasonlóan 
önéletírást ő sem hagyott hátra, pályafutásáról 
csupán a történelmi tények vizsgálata, no meg a 
kocsmai szóbeszédek alapján alkothatunk 
hozzávetőleges képet. Mondják, a félvad goblinból 
az ifjú Tier Nan Gorduin faragott civilizált lényt, 
miután - mert szüksége volt Graum helyismeretére - 
kiváltotta egy törpe csapattest fogságából. A 
küldetés sikeres végrehajtása után Hegdrok 
megszökött tőle, s jó tíz éven át kalandozócsoportok 
nyomában járta a kontinenst: lopott, csalt, olykor 
harapott is; sokat emlegetett ujjperc-füzére állítólag 
ebből az életszakaszából való.  

A Pyarron szerinti 3680-as évek elején sikerült 
a bárd nyomára bukkannia Erionban, aki - mit sem 
törődve a goblin veszett hírével - folytatta tanítását, 
majd az Inkvizítorok Szövetségének figyelmébe 
ajánlotta. Alyr Arkhon a köztiszteletben álló 
inkvizítor, Doval Tauwathar egy jelentésében 
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találkozott először Graum nevével. Felkereste hát, és 
olyan ajánlatot tett neki, mely szavatolta számára a 
helyet Ynev minden valamirevaló széphistóriájában.  

Hegdrok kémtevékenysége során a világ 
minden táján megfordult, idővel némi - passzív - 
mágiaismeretre is sikerült szert tennie; ízléséről, 
eleganciájáról a P.sz. 3680-as évek végén már 
csodákat meséltek. Kitüntette magát a toroni 
hírszerzés fejével, Sigur báróval vívott titkos 
háborúságban, utóbb a Vörös és Fekete Hadurak 
tizennegyedik nagy összecsapásában is. Jelen volt 
Lord és Lady Karnelian esküvőjén Abasziszban, 
ahol a hercegkapitány - az arájának tett szolgálatok 
jutalmául - századosi ranggal és egy drágaköves 
nyakékkel ajándékozta meg.  

Hegdrok méltónak bizonyult az emberi lények 
belévetett bizalmára. Részt vett a kalandozók P.sz. 
3699-ben indított niarei expedíciójában, s helyet 
szerzett magának a Bátrak Karavánjában is, mely 
Tier Nan Gorduin megmentésére indult Gro-Ugon 
földjére. Esztendőkön át kísérte útján Rosanna de 
Lamart, ám a vele együtt kiállt megpróbáltatások 
sem tántoríthatták el kötelességétől: legjobb barátja, 
a bárd mellett állt az ősi Archenar falain, midőn 
Gorduin néhai szerelme, Eriel lelkéért küzdött Bast-
Felice démonával, és az utolsó küldetés végeztével 
Alyr Arkhonnal együtt tért meg Doran falai közé.  

A hagyomány szerint gnóm nőt vett feleségül, 
s utódait is e nagymúltú nép gondjaira bízta, mielőtt 
- mestere, a nekromanta oldalán - Larionra távozott 
Ynev világáról.  

Gro-Ugon  

Északi birodalom; teljes népességét a Gro-
hegység goblinjai, illetve az Ugon-hegység orkajai 
teszik ki. Számbeli fölényük és jobb fizikumuk miatt 
az utóbbiak gyakorolják a tényleges hatalmat, az 
uralkodók mindig az ő törzsfőik, héroszaik közül 
kerülnek ki, s a számukra megadatott rövidebb-
hosszabb idő alatt vaskézzel kormányozzák, 
háborúból háborúba vezetik széthúzó birodalmukat. 
Az ugoni bányák a kontinens leghírhedettebb 
kényszermunkatelepei - az a hír járja, hogy 
hadigogoly élve még nem jutott ki a mélyükből.  

A főváros Reag, Gro-Ugonban nincs is több 
számottevő felszíni település. A vad pusztaságban - 
a törzsi szállásterületektől jókora távolságban - 
elszórva emelkednek az Orwella-hitű Kard 

Testvériség rabszolgagazdaságokkal övezett 
erődítményei.  

Gyilokpuszta 

A Taba el-Ibara középső, El Hamed és 
Sonion között elterülő részét nevezik így. Az 
elf nép egy furcsa, elkorcsosult alfaja él itt, a 
hajdanán e tájon virágzó civilizáció örökösének 
vallva magát.  

Halál nagymesterei  

Észak, de talán egész Ynev 
legtökéletesebb bérgyilkosai. Áruk hihetetlenül 
magas, egyetlen szolgálatukért kisebb 
városállamok egész vagyona sem lenne 
elegendő. Kilencen vannak - hisz a kilenc 
mágikus szám Yneven -, s mindannyian 
másban kiválóak. Egyaránt akadnak közöttük 
kardforgatók és mágusok - mindahányan 
pusztításra szakosodtak. Némelyikük kiléte 
közismert, megint másokról csak találgatni 
lehet, kicsodák. Tény, hogy csupán 
egyetlenegyszer nem sikerült teljesíteniük az 
elvállalt feladatot: Rosanna de Lamar kicsúszott 
a kezükből.  

Politikai, vallási szempontok nem 
befolyásolják őket; éppúgy dolgoznak 
Toronnak, mint Erigow hercegének. Egyetlen 
értékmérőjük a pénz, ám csak találgatni lehet, 
mihez kezdenek elképesztő vagyonukkal, mely 
egyes becslések szerint meghaladja Abaszisz 
két évszázados abbitbányászatának bevételeit.  

Har’gunn ta Karthinmak 

Lásd: Birodalmi Emlékezet! 

Hatalmasok  

Kyria uralkodó osztályának tagjai, a 
mágusok. Szűk körből házasodtak, így egészen 
a birodalom bukásáig megőrizték a kyr faj 
jellemzőit, a fakó hajat, a kék, ritkábban zöld 
szemet és a kreol bőrszínt. Kivétel nélkül szálas 
termetűek voltak, két méternél alacsonyabb 
ritkán akadt köztük.  

A Hatalmasok a mágia egy elfeledett, a 
Hetedkorban alkalmazottnál sokkal fejlettebb 
formáját használták. Ennek működésével 
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kapcsolatban tények nem ismeretesek; 
lenyűgöző hatása leírásával egyes 
krónikákban találkozhatunk.  

A Hatalmasok Kyria bukásakor 
kétfelé váltak, egy csoportjuk 
visszamenekítette a Kristálykönyvtárat 
Calowynre, az őshazába, a másik felvette a 
harcot Orwellával. A harcot választók zöme 
odaveszett, tizen azonban megmaradtak, s 
visszavonultak a Himano sivatagba. 
Jövőlátók néven ismeri őket néhány 
beavatott. Nyugalmukat elszántan 
védelmezik: akik a területükre 
merészkednek, a legritkább esetben térnek 
vissza.  

Mondják a Jövőlátók időtlen idők óta 
készülnek a leszámolásra Orwellával, és a 
háttérből mindig is ők irányították a hősök 
cselekedeteit.  

Hella Riquill  

A Fidiori belső boszorkányrend 
királynője; a Pyarron szerinti 3651-ben 
született egy, a K'Harkad lábainál megbúvó 
városkában. Szerencsecsillaga kezdettől 
fogva fennen ragyogott: nem volt még húsz 
esztendős sem, midőn elnyerte a legbelsőbb 
misztériumokba való beavatás jogát. 
Elsősorban a megidézőmágia, illetve a 
nekromancia érdekelte - tucatnyi könyvet írt 
e témakörökben, s értekezést állított össze a 
mérgezések leghatékonyabb módozatairól 
is. Suttogják, mindenek fölött kedvelte a 
férfiakat, s azok sem maradtak irányában 
közömbösek. Évekig szeretője volt a toroni 
Hatalmasok egyikének, "Farkasfejes" Fried-
Ri Vilarnak, majd Gro-Ugonba ment, ahol 
hamarosan a Kard Testvériség 
nagyasszonyává lett. Személye köré 
legendák tucatjai szövődtek. Nem egyszer 
elcsábította azokat az ellenfeleket, akik csak 
hírből ismerhették, majd a legintimebb 
pillanatban vérüket ontotta. Életét Orwella 
szolgálatának szentelte, nem kisebb célt 
tűzött maga elé, mint a főpapnői 
méltóságot. A Gra-Tinolon emelkedő 
szentélyben, a Pyarron szerinti 3691. 
esztendő Halálhónapjában esett el egy 
kalandozó tűzfegyverétől.  

Hergol  

Dél-Ynev egyik városállama, amely orgyilkos 
klánjáról vált hírhedetté. A mendemondák szerint a 
helyi klán vezére valaha embervadász volt az Ikrek 
között, s miután meghalt, egy abasziszi 
boszorkánymester hozta vissza az életbe. Tény, hogy 
a klán fejével élő ember még sohasem találkozott, 
rendelkezéseit két beszélő kőszobor segítségével 
továbbítja alárendeltjeinek.  

Holló  

Ynev déli égboltjának legfeltűnőbb 
csillagképe. A kontinens lakói már jóval a kyrek 
eljövetele előtt ismerték. Amund elnevezése is 
fennmaradt: Hafet Heper, azaz a Teremtés Méhe.  

Homoki história  

Roxund legendáriuma; az Ibara helyén egykor 
élt népek - amundok, dzsennek és elfek - háborúinak 
és hanyatlásának történetét beszéli el. Minden 
szempontból egyedülálló ritkaság: harminckét 
térképből álló függelékével egyész vagyont ér.  

Igram Azeb  

Az ynevi égbolt egyik ékessége, mely a Sheral 
mindkét oldaláról, majd' minden évszakban 
megfigyelhető. Kyria virágzása idején Sogron, a 
Tűzkobra égi másaként tisztelték. Ma használatos, 
dzsad nyelvű elnevezésének jelentése: Aki Lámpást 
Emel.  

Igrain Reval  

Vándorló Krad-szerzetes; hosszú élete során 
egész Ynevet bejárta. Életcéljának tekintette, hogy 
az elképzelhető legteljesebb földrajzi értekezést 
hozza létre a kontinensről.  

A Pyarron szerinti 2412-ben indult útnak, és 
nem egészen egy évtized alatt feltérképezte az egész 
Dorlan-medencét, a környező pusztaságokkal 
egyetemben. A 2421. esztendő már a Déli Jégmező 
kolostorainak egyikében találta, ahol egy rég letűnt 
kultúra emlékei között meglelte az úgynevezett 
Crewoini Őstárat. A kilenckötetes mű feldolgozására 
már nem jutott ideje: a kolostorokban kirobbant 
lázadás miatt menekülnie kellett.  
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Pár évre rá a déli elfek földjén, Elfendelben és 
a Lasmosi-öböl másik partján folytatta kutatásait. Az 
elfek barátsággal fogadták, s maguk is hozzájárultak 
munkája sikeréhez. Földjük lenyűgözte Revalt, aki 
így ír: "...országuk a kicsiny tavak, lankás rétek s a 
gyönyörűségesen komor fenyőerdők hazája. Klímája 
a mi kora tavaszunkhoz fogható; felettébb ritkák a 
nagy hidegek, a levegőt mindenkor egészséges 
frissesség jellemzi..."  

Az öböl túlpartján csak barbár nomád 
törzseket talált, ezek több ízben jelét adták 
ellenséges érzületüknek. Az utazó állandó 
veszedelmek közepette mégis majd egy évig 
kalandozott a majdani - Mogorva Chei által 3592-
ben megalapított - Yllinor földjén. Végül visszatért 
az elfek közé, akik hajót szereltek fel számára. Ezzel 
indult neki, hogy fellelje az elfek legendás őshazáját, 
Tysson Lart, s hogy felkutassa a fél évezrede 
elpusztult fővárost, Tyssont. Tengeri útja másfél 
esztendeig tartott, ezalatt többször is kikötött a 
Tysson-öböl szigetein. Mikor végre partra lépett, a 
Kráni Hegység övezte erdőségben már nem telhetett 
túl sok öröme: a Kránból áradó gonoszság köd 
gyanánt ülte meg a tájat. Szerencséje is 
cserbenhagyta: a valaha volt elf főváros 
tanulmányozása közben ork horda támadt az 
expedícióra. Reval kísérőinek zöme odaveszett a 
küzdelemben, őt harmadmagával Kránba hurcolták 
és bebörtönözték.  

A huszonkettedik hónapot töltötte már 
rabságban, mikor portyázó Krad-lovagok egy 
csoportja kiszabadította, és három hónap alatt, 
kalandos körülmények közt hazajuttatta Pyarronba. 
Fogságának kézzel fogható emléke is akadt: a 
Birodalmi Emlékezet, amelyet a börtönéül szolgáló 
várkastély könyvtárából hozott magával. Rabságát, 
szenvedéseit egyébként nem tartja cél nélkül 
valónak: "...habár szándékomban állott, 
valószínűnek tartom, saját akaratomból soha el nem 
jutottam volna Krán földjére. Kínkeserves utam 
során számos érdekes megfigyeléssel gazdagodtam. 
Noha a legendák mást állítanak, ama sötét 
hegyeknek gyűrűin túl nem csupán szörnyetegek 
élnek. Mi több, legalább annyi emberi települést, 
várost láttam, ahány rémtanyát. Számosan akadnak 
azonban a lakosok közt, kiken a Sötétség bélyege 
izzik: tartásuk görnyedt, rosszindulatot sugárzó 
tekintetük mián pedig inkább vélhetnénk őket ork-
származékoknak, mint közönséges halandóknak..."  

Miután kipihente kráni kalandját, s 
megírta a Geoframia idevonatkozó fejezeteit, 
Északra indult, s haláláig az ottani birodalmakat 
járta. (lásd még Szigetbirtok)  

Ikrek szektája  

A Vörös Hadurak három kitűnő 
embervadásza hajdan, valamely kisszerű 
sérelem okán a toroni Boszorkánymesterekhez 
pártolt, és segítségükkel a Pyarron szerinti 
XXII. században létrehozta az Ikrek szektáját. 
Az elnevezés eredete a homályba vész, a 
bölcsek csak találgatni képesek; a 
leggyakrabban említett feltételezés szerint az 
Ikrek maguk a pártütő embervadászok voltak.  

Ilanor  

A Peralton-félszigetre a Pyarron szerinti 
VI. században benyomult lovasnép a maga 
nyelvén Ilanornak, azaz Szépmezőnek nevezte 
új hazáját. Noha sokáig nem települtek le, 
csupán lótenyésztéssel foglalkoztak s törzsi 
szálláshelyüket változtatva legelőről legelőre 
vándoroltak, idővel Észak-Ynev legderekabb 
nemzeteinek sorába emelkedtek. Földben, 
fában, szélben lakozó isteneik helyébe 
fokozatosan a pyarroni panteon felsőbb lényei 
kerültek, kultúrájuk azonban nem sorvadt el, 
csupán új elemekkel bővült. Fővárosukban, 
Dorianban máig számos fából összerótt ház és 
palota akad - építőmestereik a követ nem 
szívesen használják, irtóznak még az érintésétől 
is.  

Itt született az utóbb legendássá vált 
Mogorva Chei, aki a Pyarron szerinti 3500-as 
évek végén kalandozó társaival saját államot 
alapított Krán tőszomszédságában, melyet 
Ilanor után Yllinornak (Bátrak mezeje) nevezett 
el.  

Istenek  

Az ynevi kultúrák felsőbb lényei; 
definíciószerűen halhatatlanok, de korántsem 
mindenhatók. Megjegyzésre érdemes, hogy az 
úgynevezett hitetlenek sem létezésüket, csupán 
hatalmuk mértékét vitatják, s tagadják 
főszerepüket a mindenség teremtésében. Az 
elfogulatlan vizsgálódás azt látszik igazolni, 
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hogy az univerzumot - sőt, még a 
kontinenst hordozó világot sem - Ynev 
istenei hozták létre, legalábbis nem azok, 
akiket a Hetedkor szülöttei imádnak.  

Vita tárgyát képezi, ők maguk mikor 
születtek. Egyes gondolkodók szerint 
egyidősek a fénnyel és a sötétséggel, s 
kizárólag rajtuk áll, mikor nyilvánítják ki 
végtelen hatalmukat. Ez az elmélet 
(egylényegű, sokarcú istenek) Kyria 
történetének első évezredében született. 
Eredetileg arra szolgált, hogy elfogadtassa a 
hódítók panteonját a kontinens őslakóival - 
ám a tény, hogy máig fennmaradhatott, 
relatív igazságtartalmának bizonyítéka. 
Hátránya, hogy nem tud mit kezdeni a más 
tájakon élő népek hasonlóan régi, nem 
kevésbé hatalmas isteneivel (Themes, 
Ranagol), sem az olyan förtelmekkel, mint 
az ork és goblin bálványok (Hram, 
Tha'usur, Ughjorbagan); másodvirágzását 
Pyarron felemelkedésének köszönheti.  

Közismert, ha nem is közkedvelt 
elmélet az élősdi istenek eszméje. Az a tény 
a kiindulópontja, hogy a felsőbb lények 
hatalma egyenes arányban áll híveik 
számával, s ha valamelyikük kultusza 
követők nélkül marad, nem nyilvánul meg 
többé Ynev elsődleges anyagi síkján. E 
modell kidolgozói szerint az istenek a 
semmiből jönnek, a semmibe tartanak, s a 
hívőktől orzott energiával metafizikailag 
értelmezhetetlen végzetüket próbálják 
elodázni. A gondolatmenet a nihilista ynevi 
filozófia alapvetése, hisz értelmében a 
felsőbb lények viszálykodása csupán 
komédia, a halandók félrevezetettek, lelkük 
pedig szabad prédája az univerzum vak 
erőinek.  

A legáltalánosabb elméletek szerint 
(minden nagy panteonhoz tartozik egy-egy) 
Ynev létének záloga az istenek hatalmi 
egyensúlya. Egyetlen világ sem vészelheti 
át a csapást, melyet a birtoklásáért folytatott 
háború jelent - az Ősi Egyezmény létrejötte 
előtt efféle háború dúlt a kontinens 
égboltján is. Fontos megjegyeznünk, hogy 
az Ősi Egyezmény szükségességét a 
legelvetemültebb vallások teológusai sem 
vonják kétségbe, noha úgy tartják, hogy az 

egyensúly hosszú távon mindenképp a tettrekész (ti. 
a szabályok egy részét semmibe vevő) halhatatlanok 
javára módosul majd. A Kráni Tizenhárom léte, 
Amhe Ramun testet öltése e nézetet látszik 
alátámasztani, a gondolkodók azonban bíznak az 
Élet, a Rend szféráinak erejében; vallják, hogy a 
teremtés műve - dícsérje bár ezen vagy más istenek 
keze munkáját - sokkalta bonyolultabb az általunk 
véltnél, s hogy a világ minden korában akadnak égi 
lényegű hősök, akik az egyensúlyt a gonoszság 
minden hatalmával dacolva szavatolják.  

Ezen elmélet a teológiára kevéssé fogékony 
kalandozók körében is roppant népszerű.  

Jaering-Yd Garun  

A kyr háborúk alatt Toron Hatalmasainak 
lázadását vezette; a Tanács utolsó ülésén csaknem 
sikerült tőrbe csalnia magát a császárt is.  

Jahrn-on Kryel  

Kyria harmadik légiójának seregvezére, 
legendás hős, aki mit sem törődve az évezredekkel 
azelőtt kötött egyezményekkel, dacolva a 
Hatalmasok Tanácsának akaratával, Anvariaból 
hozott segítséget. Felmentette az ostromolt 
Enrawellt, s a Pyarron előtti 3012-ben, a második 
Gra-Tinoli ütközetben megsemmisítette Orwella 
seregeit. Egy időben az Északi Szövetség 
lovagjainak példaképe volt, divatos történelmi alak - 
ezt annak is köszönhette, hogy kristálykönyvben 
rögzített önéletrajza fennmaradt.  

Kalandozók Hadura  

A kilencedik Vörös Hadúr közkeletű 
elnevezése. A kalandozók hadura a legkülönösebb 
szerzet mind közül: seregéhez és kiséretéhez nem 
valamely állam harcosai, hanem kizárólag 
szerencsevadászok tartoznak. Tény, hogy Észak-
Ynev kalandozóinak közel kétharmada az Északi 
Szövetséggel szimpatizál, így, mikor a kalandozók 
hadura kinyilvánítja hatalmát, számolatlanul gyűlnek 
lobogója alá. A kilencedik lobogó a maga 
különleges, gyakran érthetetlen indokai alapján 
választja ki új hordozóját, ha a réginek kitelt a Sors 
által rámért ideje - mindezidáig legkülönösebb 
választásának Rosanna de Lamart tartják.  

A kalandozók hadura mindig elsődleges 
célpontja a Fekete Haduraknak, hisz 
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hagyományosan a kilencedik lobogó serege - 
ámbátor számbelileg a legkisebb - okozza legfájóbb 
veszteségeiket. Mondják, a Tizenkettedik 
Zászlóháború alatt megtörtént az a csoda is, hogy a 
kalandozók akkori hadura háromszáz 
fegyverforgatójával két álló hónapon keresztül 
kitartott Toron, Rowon és a Kard Testvériség 
egyesített serege ellenében, mikor a három fekete 
hadúr Emrand várát ostromolta.  

Kalandozók városa  

Erion közkeletű elnevezése. A város évezredek 
óta elsőrendű feladatának tekinti a kalandozók, 
kalandorok felszerelését, szórakoztatását, ellátását - 
és megkopasztását. Az év bizonyos hónapjaiban 
majd' tízmillióan nyüzsögnek falai közt. 
Rendeltetése egyedülálló, éppen ezért törvényei is 
különlegesek: a városi őrség csak akkor lép közbe, 
ha a "vendégek" ügyletei miatt az állandó lakosok 
élete, vagyona kerül veszedelembe.  

Egy szólás azt tartja, hogy amit Erionban nem 
lehet megtalálni, az nem is létezik. Bazárjai, boltjai, 
italmérései, örömtanyái minden igényt kielégítenek, 
ám az árak is tízszerte magasabbak itt, mint bárhol 
az ismert világban. Ha valakinek kényes, 
megoldásra váró problémája akad, Erionba szalajt 
valakit, netán maga indul útnak, s szinte sosem kell 
csalatkoznia: tanyájuk vezérelvéhez alkalmazkodva 
a kalandozók is mindenre kaphatók.  

Kapuk  

Mágikus nyílások a tér és az idő szövedékén; a 
kontinens nagyobb civilizációit elválasztó 
távolságok leküzdhetetlenek lennének nélkülük. A 
Hetedkor végére szinte minden jelentős ynevi 
települést, kultikus helyet és kereskedelmi 
csomópontot állandó Kapuk hálózata köt össze, 
segítségükkel a merész utazó egyetlen nap alatt 
juthat Dorantól Erionon át Shadonig.  

Nem állandó Kapukat háborús időkben, 
szükséghelyzetben vagy sötét terveik részeként 
nyitnak az erre képes mágiahasználók. Mondják, a 
godoniak egy része a birodalom bukásakor sebtében 
nyitott Kapun át menekült a Tizenhármak haragja 
elől. Jelentős szerep jutott az ideiglenes Kapuknak 
Észak benépesülésében is: a mai Tiadlan nagy 
tudású, harcban kitűnő lakói a bolygó messzi 

szigeteiről érkeztek rajtuk keresztül a Hetedkor 
hajnalán.  

Legendák szólnak egy palotáról, melyet a 
kyrek, netán még náluk is nagyobb tudású 
lények emeltek valaha. A Kapuk Palotájának 
mondják, ahonnét a mindenség bármely 
pontjáig, tán még az istenek trónusához is csak 
egy szemvillanás az út.  

Karina  

Északi származású asszony; a Bölcs 
Rahim El Haszra első ágyasaként vált 
közismertté. A hagyomány szerint valamely 
régi sérelem késztette arra, hogy négyszer is ura 
életére törjön - próbálkozásai azonban 
sikertelenek maradtak.  

Kard Testvérisége  

A Pyarron szerinti XXII. században 
alapított lovagrend, amely védasszonyául 
Orwellát választotta, s célul tűzte ki a Rettenet 
Asszonya visszatérésének előkészítését. A 
Pyarroni Paktum miatt, mely tiltja az 
emberáldozó vallások gyakorlását, Pyarron 
feldúlásáig csak Gro-Ugonban, Toronban és a 
Városállamokban tevékenykedtek. A rend mára 
Gro-Ugon - s így egész Észak-Ynev - 
meghatározó politikai tényezőjévé nőtte ki 
magát. Székhelye Reagban található, jelképe a 
földbe szúrt kard.  

Kereskedő Hercegségek  

Kilenc kisebb-nagyobb államból 
összetevődő érdekszövetség, amely egész Dél-
Ynev kereskedelmét ellenőrzi.  

Kahre  

A Zedur-hegység technokrata 
városállama. Ynev legkülönösebb szerkezeteit, 
mechanikai csodák egész sorát készítik itt.  

Kígyó  

Az Ikrek szektájának embervadásza, 
véres tetteinek némelyikét az Északi Szövetség 
Fekete Könyve is megemlíti. A Pyarron szerinti 
3691. esztendőben, délvidéki utazása 
alkalmával veszett nyoma.  
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Közös nyelv  

Godoni eredetű beszéd, melyet 
Pyarron örökölt, s tett egész Yneven 
elfogadott, általános nyelvvé.  

Külső síkok  

Mindazon - általában istenek, 
felsőbbrendű szellemi esszenciák lakta - 
síkok összefoglaló elnevezése, amelyek 
nem tér- vagy időjellegűek.  

Krad  

A pyarroni pantheon főistene, a 
tudományok patrónusa. Ideje legjavát 
elmélkedéssel tölti, a halandók és világuk 
dolgaival ritkán, akkor is csak elméleti 
szinten foglalkozik. Mérhetetlen 
bölcsessége okán válhatott Kyel utódává, az 
elsődleges anyagi sík rendjének őrzőjévé - a 
be nem avatkozás törvényét, Ősi 
Egyezményként emlegetett égi paktum 
alapvetését is neki tulajdonítják.  

Nem kíván áldozatokat, bonyolult 
szertartásokat, megelégszik sebtében 
elsuttogott, ám szívből jövő imákkal. 
Helyesli, hogy tudós papjai sok tájat, 
országot bejárnak, folyvást gyarapítva 
tudásukat. Elvárja tőlük, hogy 
tapasztalataikat átgondolják és könyvekben 
rögzítsék. Az elmélkedést mindennél többre 
tartja; hirdeti az írott szó szeretetét, vallja, 
hogy a jónak el kell nyernie méltó jutalmát 
- és ekként cselekszik. Leghíresebb 
követője, első és legnagyszerűbb prófétája a 
Pyarront alapító Selmo atya, akit a város 
pusztulása után a szférákon túli 
magasságokba emelt.  

Krán  

A Délvidék legősibb állama, melyet 
sokan egyetlen hatalmas birodalomnak 
vélnek, valójában nem más, mint több tucat 
apró hercegség, száznál is több városállam, 
számtalan lovagi birtok egyetlen erős akarat 
által összefogott szövetsége. Az akarat, 
amely e minden vétekre, akár egymás 
elpusztítására is kész nyájat uralja, a Kráni 

Tizenhárom legnagyobbikának, Shackallornak az 
akarata. Segítői, akik egyben testvérei is, félistenek, 
a Kosfejes Œr, Ranagol gyermekei, akiket az isteni 
igazság száműzött az elsődleges anyagi síkra a 
történelmi idők kezdetén.  

Shackallor és testvérei, mivel tökéletesen 
beszélték a választott hazájukban őshonos népek, az 
aquirok sötét mágiával átitatott nyelvét, hamar 
megegyezésre jutottak mindazon lényekkel, melyek 
a kezdetekkor talán vesztüket okozhatták volna - 
mostanra úgy megritkultak, hogy csak az emberi 
civilizációra jelentenek veszedelmet, az uraikká 
előlépett varázslófejedelmekre nem.  

Shackallor és testvérei visszavonultan 
szövögették terveiket: Krán csak a Pyarron előtti 
3000-ben lépett ki a politika porondjára. Nyomasztó, 
sötét hatalma esztendők alatt engedelmességre 
szorította az emberek akkortájt kialakuló államait. 
Az ősi fajzatok szabadon járták a világot, rettegést 
vetettek és halált arattak. Krán fölénye kétezer évvel 
vetette vissza egész Dél-Ynev fejlődését, a Sötétség 
Földje minden értéket kiszipolyozott a régi 
civilizációk maradványaiból. Az emberiség csak a 
Pyarron előtti X. században ébredt fel rémálmából, 
midőn a Godoni birodalom s vezető rétege, a Godoni 
Belső Iskola mágusmesterei feltűntek. A godoni 
varázslók tudása szintén a mágia ősi forrásaiból 
táplálkozott, így méltó ellenfeleivé válhattak Krán 
pribékjeinek.  

Két évezreden átt küzdött egymással a két 
iskola, az emberek és a sötét népek tudománya. A 
második évezred végére Krán praktikái célt értek: a 
Pyarron szerinti 1134-ben meghalt a Godoni Belső 
Iskola nagymestere, és rövidesen követték a halálba 
társai és tanítványai is. Godon, mely nem létezhetett 
mágusai nélkül, szinte esztendők alatt összeomlott, 
de szerepét betöltötte: elvonta a meggyengített Krán 
figyelmét az időközben már ezredéves fennállását 
ünneplő Pyarronról.  

Krán, okulva a tapasztalatokból, közelebb 
engedte magához az új fajt, az emberiséget. A 
birodalom kebelében sorra születtek az apró, 
emberlakta hercegségek, és a kráni varázslóiskolák 
is megteltek ifjú, emberi novíciusokkal. Shackallor 
megírta a fekete mágia legmélyebb titkait feltáró 
művét, az embereknek szánt Sötét Tudományt.  

P.sz. 3676-ban Krán elérkezettnek látta az 
időt, hogy újabb ellenfelével, Pyarronnal is 
leszámoljon. Jól bevált eszközéhez, a politikai 
cselszövéshez folyamodott ismét. Unszolására a déli 
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nomád törzsek rátörtek a Pyarron oltalmában élő, de 
a nagy testvér védelmére hivatott országokra: a 
Három Pajzs Szövetségre, Predoc és Edorl 
hercegségekre, s azok haderejét véres 
viszálykodásban lekötötték. Krán a kavarodást 
kihasználva ork- és goblinhadakat küldött a virágzó, 
ám katonailag erőtlen Pyarron ellen. A háború ismét 
a Gonoszság hazájának javára dőlt el, és mint Krán 
győzelmei után annyiszor, újból a káosz évei 
következtek.  

Az alábbiakban a legfontosabb kráni nevek és 
kifejezések értelmezését adjuk közre.  

Krilehor  

A Kráni Tizenhármak legszerencsétlenebbike. 
Noha maga is híres fekete mágus, a mérgezés 
nagymestere, testét két ízben is elpusztították, ezáltal 
árnylétre kényszerítették.  

Először a Pyarron szerinti 3398-ban érte el a 
vég, midőn megzavarta a szertartásba feledkező 
Mogorva Cheit, aki legendás kardját, az Elidírt 
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 ott várja ki, míg ismét 
testet ölthet. A Pyarron szerinti 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.  

Kronus Magra  

A Hetedkor legismertebb bölcse, Shadon 
királyának személyes tanácsnoka. Felbecsülhetetlen 
értékű pergamentekercs-gyűjteményéről legendákat 
mesélnek.  

Kylwog tel Shankar  

Vészterhes hírű zsoldos-kalandozó, 
pályafutását a Láncbarátok rabszolgakereskedő 
testvériségénél kezdte. Beszélik, jövevény volt 
ebben a világban, aki a kaotikus viszonyairól 
nevezetes Hatodkorban sokkal otthonosabban érezte 
volna magát.  

A Pyarron szerinti 3680-as évektől kezdve 
Erionban tanyázott. Feljegyezték róla, hogy a város 

falai közt mindenkor mértékletesen és szelíden 
viselkedett, a nagyvilágban, küldetések 
alkalmával vedlett csak vissza alattomos 
fenevaddá. Rabja volt a szikrafű nevű 
aljzószernek, megszerzése érdekében a 
legaljasabb gaztettektől sem riadt vissza.  

Kora ifjúságától haláláig szerelmi 
viszonyt folytatott egy vén abasziszi 
boszorkánnyal, aki hatalmát arra használta, 
hogy Shankar előtt - s kizárólag előtte - csábos 
alakban jelenjen meg. A boszorkány 
közvetítésével vállalt munkát Abasziszban a 
Tizennegyedik Zászlóháború első 
esztendejében: egy északi kalandozócsapat 
felmorzsolása lett volna a feladata. Nem hátrált 
meg akkor sem, mikor kiderült, hogy a 
Kilencedik Vörös Hadúr és kísérete az 
ellenfele: a nagykirály felkínálta aranyak túl 
nagy csábítást jelentettek. Bízott 
rátermettségében, s persze abban az abasziszi 
falanxban, melynek felderítőjeként az 
északiakkal szembekerült - vesztére. Rosanna 
de Lamar és társai legázolták a lándzsásokat, 
Shankar pedig az ilanori bárd, Tier Nan 
Gorduin nyílpuskájától kapott halálos sebet.  

Kyria  

A Pyarron előtti XX. évezred derekán 
sosem látott méretű hajók hada vetett horgonyt 
a Riegoy-öbölben. Calowynről jöttek; építőik 
jóval fejlettebb kultúrával rendelkeztek, mint 
Észak-Ynev akkori népei. A partra lépő 
harcosok elözönlötték e területet, egészen a 
Sheral-hegységig. Az őslakók - főként a 
mágikus tudományokban jártas crantaiak - 
elkeseredett küzdelme nem tartott soká: 
kénytelenek voltak alávetni magukat a győztes 
kyrek akaratának.  

Kyria lakói a honfoglalást követő első 
évezred végére váltak egységes néppé; az ezt 
követő századok mindmáig a kontinens 
aranykorának számítanak. A birodalom 
felvirágzott, gazdagsága párját ritkította; a 
felperzselt földből városok, kikötők nőttek ki, a 
településeket pompás úthálózat kötötte össze. A 
hatalmat a császár, az anyrok - főpapok -, és a 
Hatalmasok - a birodalom mágusai - 
gyakorolták, akik váltig őrizték calowyni vérük 
tisztaságát. A legfelsőbb papi méltósággal is 
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felruházott uralkodó a tizenegyedik anyr, 
egyben a Hatalmasok tanácsának feje volt.  

Az ország tíz tartományra - Adwilron, 
Enrawell, Freiglund, Giffitha, Keilor, Kyall, 
Rualan, Toron, Vindoria, Zigroat - oszlott, 
mindegyik élén egy herceg, egy anyr és tíz 
Hatalmas állt. A főváros - Enrawell - a mai 
Erigow helyén épült, s az akkori világ 
legnagyobb csodájának számított. Itt 
emelték a Csaták Palotáját, a 
Kristálykönyvtárat, az Őselemek Szentélyét 
és a Jendari Arénát. A béke emberöltők 
hosszú során át tartott; a Sheral lejtőin 
előforduló határvillongások csak arra voltak 
elegendőek, hogy a harcias ifjak 
kalandvágyát kielégítsék.  

A Pyarron előtti VI. évezredben 
azután Orwella istennő megszegte az Ősi 
Egyezményt, székhelyét az elsődleges 
anyagi síkra tette át, s Kyria vesztére tört. A 
tartományok egyike, mely később az 
Elátkozott Vidék nevet kapta, helyet adott 
papjainak és teremtményeinek. A veszélyre 
a császár és tanácsadói későn figyeltek fel, 
és rosszul mérték fel a helyzetet, mikor 
lekicsinyelték. A fellángoló háború ötszáz 
éven át tombolt, és birodalmuk minden 
energiáját, tartalékát felemésztette. Toron 
tartomány Hatalmasai, akik jövőjük zálogát 
Orwellában látták, lázadásukkal a 
kegyelemdöfést adták meg a 
vérveszteségtől kába állam-óriásnak.  

Kyria széthullásának küszöbén maguk 
a Hatalmasok is két pártra szakadtak. A 
Tanács egyik fele Calowynre indult a 
Kristálykönyvtárral, a hátramaradottak 
leszámolásra készültek a Rettent 
Asszonyával. A véget azonban sem a Gra-
Tinoli csatában (P.e. 3012) aratott diadal, 
sem a mágusok vereséggel felérő diadala 
nem odázhatta soká: az aranykor, melyet a 
világ Ötödkorának neveznek, véget ért, a 
birodalom dicsősége elenyészett, a 
megmaradt tíz anyr az utolsó császár, Shri-
En Igron oldalán a Változások Síkjára 
menekült a zűrzavar elől. Odaát a legenda 
szerint roppant tornyot emeltek, maguk 
köré gyűjtöttek és síron túli léttel 
ajándékoztak meg minden csatában 
elpusztult kyr harcost.  

Lan-Ro Ryen  

Mitikus hős, a Pyarron előtti III. évezredben 
született, s azon kevesek közé tartozott, akik túlélték 
az első Gra-Tinoli csatát (P.e. 3573). Állítólag 
ötvenedmagával menekült meg, s ezzel az ötven 
vitézzel attól fogva a legkilátástalanabb helyzetben 
is képes volt a kyrek javára fordítani az ütközetek 
sorsát. Mint mondják, a második Gra-Tinoli 
csatában Jahrn-On Kryel mellett harcolt, és a 
győzelem után Égi Hajóra szállva tűnt el a bámulók 
szeme elől.  

Lándzsás Erik  

A Pyarron szerinti 3650-es években tűnt fel 
Yneven - állítása szerint Calowynről, a kyrek 
őshazájából érkezett. Kalandozásai közben szoros 
barátságba került az Északi Szövetség egyik 
nagyurával, Eren hercegével, Eligorral. Indulatos 
természete sokhelyütt bajba keverte: több városból 
mindörökre kitiltották, itt-ott halálos ítéletet is 
kiróttak már rá. Toronban, és egy tucat 
városállamban vérdíjat tűztek ki a fejére, minek 
következtében jó ideje bújócskázik az Ikrek 
szektájának embervadászaival. Kitűnő harcos, 
egyedülálló lándzsaforgató hírében áll. Tucatnyi 
kétes hitelességű történet kering róla, tény azonban, 
hogy a Pyarron szerinti 3673-ban harmadmagával 
részt vett Gro-Ugon királyának meggyilkolásában, 
és tagja volt annak a csapatnak is, amely a Kard 
Testvériség Elátkozott Vidékre költözött 
nagymesterét a Pyarron szerinti 3679-ben saját 
kastélyában tette el láb alól.  

Legendák és enigmák  

Enika Gwon roppant fóliánsa; a kontinensen 
egyetlen teljes példánya ismeretes. Tartalmazza az 
Yneven keringő összes mendemondát, legendát, 
mítoszt és történetet, s mint ilyen, az egyetemes 
kultúra remekének számít. Valószínű, hogy szerzőjét 
magasabb síkok lényei segítették a munkában - 
Gwon kezét egyesek szerint maga Alborne, a 
Harmónia Őre vezette. A hiteles példányt 
Erigowban, a Legendák Tornyában őrzik, mely 
hajdan Gwon lakhelye volt.  

Mivel szent könyvnek tartják, a bárdok 
legtöbbje kötelességének érzi, hogy életében egyszer 
elzarándokoljon a toronyhoz, s szemügyre vegye az 
ereklyét. A zarándoklat során bizonyos időt - 
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rendszerint két órát - ki-ki a kötet 
tanulmányozásával tölthet. Mint mondják, egy 
bizonyos Iriogo Orelnek kétszáznyolcvan történetet 
sikerült megjegyeznie, s ennek köszönhetően 
haláláig a kontinens legkeresettebb énekmondója 
volt.  

M.A.G.U.S.  

A kyr Miracle Adeptia Guns Urrus Sorrate 
rövidítése, a Kalandorok Krónikáinak közhasználatú 
elnevezése, a Shanice-hegység bércei között 
meghúzódó, eredetileg Dreina-hívő szerzetesrend 
folyamatosan bővülő munkája. Noha valaha - 
Pyarron alapításának idején - mintegy mellékesen 
kezdtek foglalkozni a világ dolgainak 
feljegyzésével, ez a feladat idővel minden mást 
kiszorított életükből, olyannyira, hogy mára a múlt 
homályába vész alapításuk története is, sőt, a 
szerzetesek annyira eltávolodtak Dreina hitétől, 
hogy csak pergamenen számítanak az istennő 
híveinek. Yneven sosem látott, különös rituálékat 
gyakorolnak. Valamely megmagyarázhatatlan 
módon kapcsolatban állnak a kontinens minden 
kalandozójával, sokszor azok tudta nélkül. Figyelik 
cselekedeteiket, számon tartják származásukat, 
lejegyzik tetteiket, a legjelentéktelenebbtől a 
legnagyobbig. A M.A.G.U.S. az Yneven létező 
legrészletesebb történeti munka, tudományos értéke 
- a kolostor megközelíthetetlensége folytán - fel nem 
becsülhető. Az évezredek során mindössze néhány 
kalandozó jutott el falai közé, tapasztalataikról 
azonban mélyen hallgattak, amíg csak éltek.  

Malik al-Avdal  

Karavánozó családból származó dzsad harcos, 
a Bölcs Rahim el-Haszra elődje El Hamed vezíri 
székében. A krónikások megjegyzésre érdemesnek 
találták kettejük kapcsolatának fonákságait, s 
leszögezik, hogy Rahim mindent megörökölt tőle - 
első ágyasának szerelmét kivéve.  

Manase  

Themes papjainak szent állata, háromfejű 
sivatagi oroszlán; középső fejének pillantásával kővé 
dermeszti az óvatlanokat. Rendszeres 
emberáldozatot - szűz leányokat - kíván. Az első 
manasét a legenda szerint maga Themes teremtette a 
Bakht-vádi vörös agyagjából. Noha fogságban is 

hosszú ideig élnek, meglehetősen ritkák: 
minden templomban csak egy rejtőzik belőlük.  

Miramar  

Szférán kívüli bolygó, csupán megfelelő 
műszerrel észlelhető az éjszakai égen. 
Különleges formájáról már a kyr 
asztronómusok is beszámoltak.  

Mogorva Chei  

Eredeti nevén Chei O'Shenon; a Pyarron 
szerinti 3295-ben, Shenon bárójának második 
fiaként született Ilanorban. Korán Erenbe 
került, az akkori idők legnagyobb mesterétől 
sajátította el a fegyveres és szabadkézi harc 
fortélyait. Valószínűtlen gyorsasága és 
ügyessége hamar ráirányította a figyelmet. 
Hazájában szép jövőt jósoltak neki, tizenkilenc 
évesen azonban megölte bátyja 
testőrkapitányát, aki megsértette, s ezért 
menekülnie kellett. Délre vezető útján 
ismerkedett meg az akkor még szintén 
huszonéves varázsló adeptussal, Sonorral. 
Együtt maradtak, s hamarosan Ynev 
leghíresebb kalandozó-párosa vált belőlük.  

Chei hallgatag, nehezen barátkozó, 
hirtelen haragú férfivé érett. Már a kezdet 
kezdetén elkötelezte magát Arel mellett, s 
halálmegvető bátorságával, lehetetlen 
vakmerőségével nemsokára magának az 
istennőnek a figyelmét is felkeltette. A Pyarron 
szerinti 3320-ban Kránban járt, ahol - máig 
érthetetlen okból - bizalmába fogadta a 
Tizenhármak egyike, s egy gyűrűvel 
ajándékozta meg, amely büntetlenséget 
biztosított számára Shackallor birodalmának 
területén.  

Utóbb Shadonban bukkant fel, s egy 
titokzatos alkimistának tett különféle 
szolgálatokat. Az fizetségül egy kardot ajánlott 
neki - Chei elfogadta az adományt, s botorul 
cselekedett, mert a penge átkozottnak 
bizonyult: rákényszerítette akaratát, s Shadon-
szerte hírhedett papgyilkossá tette. A Sátán 
szolgájának kiáltották ki, valóságos 
hajtóvadászatot indítottak ellene. Szorult 
helyzetéből barátja, Sonor mentette ki: 
végérvényesen megszabadította az átkozott 
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kardtól. Arel tudtára adta, hogy 
visszafogadja kegyeibe - ekkortájt tett szert 
legendás fegyverére, az Eldírre is.  

A sonoini opál elorzásával megára 
haragította Kránt, nem egyszer került 
szorult helyzetbe, ám útja során újabb 
társakra lelt egy Gaain nevezetű törpe, s egy 
Maestróként emlegetett shadoni bajvívó 
személyében. Tíz éven át elpusztított kráni 
települések, porig rombolt városok jelezték 
útját. Csak a Pyarron szerinti 3342-ben 
hagyott fel a gyilkolással; Pyarronba ment, 
ahol Arel papi misztériumaiba avatták, 
ráadásnak megszerezte a Titkos Szekta 
egyik szerzetese, Lanog barátságát.  

Kétszázötven éven át hol itt, hol ott 
bukkant fel Yneven, mindig ott, ahol 
legforróbb volt a helyzet - az összes létező 
csatában részt vett. 3589-ben elhatározta, 
hogy új birodalmat alapít, ezért 
kétszázhetvenöt év után hazatért Ilanorba, 
hogy az államalapítás ügyének harcosokat, 
családokat toborozzon. A Pyarron szerinti 
3590-ben hárommillió ilanori indult 
vezetésével délnek. Két év leforgása alatt - 
a hagyomány szerint száz csata árán - 
végighaladtak egész Yneven, a elfoglalták 
választott hazájukat, Œj-Ilanort, amely 
később az Yllinor (lásd ott!) nevet kapta. 
Chei igazi politikusként járt el: övéin kívül 
csakhamar hazájának mondhatta földjét a 
tarranok népe, néhány keleti barbároktól 
származó törzs, s az erdei elfek két 
nemzetsége is. 3610-re felépítették 
fővárosukat, Ru-Shenont; suttogják, az 
aratás ünnepén Mogorva többször 
elmosolyodott, s egyszer - egyetlenegyszer 
- szívből kacagott.  

Noha istennőjébe, Arelbe szerelmes, 
feleségül vett egy niarei hercegnőt, aki a 
Pyarron szerinti 3672-ben fiút szült neki.  

Murgador  

Apró hegyvidéki állam Anublientől 
északnyugatra, a Vei-Shanice felföldjén. 
Urai századokon át egy ősi vérből való 
nemesi család sarjai voltak, kastélyukat 
P.sz. 3692-ben tűzvész pusztította el, 

melyben a környékbeli birtokosok közül is sokan 
odavesztek.  

A Tarplatón feketéllő romokra sosem építettek 
új erősséget: a környék népe lejjebb, az erdőségen 
átvezető út mellett emelt otthont választott urai, a 
nyugalomba vonult kalandozópáros, Vyan Lefydd és 
Bragg om Meikhar számára.  

Musztadzsin el-Hamed  

El Hamed emírje, e néven a negyedik. A dzsad 
hagyományban elsősorban "Rahim árnyéka"-ként 
ismert.  

Necrografia  

A valaha élt legnagyobb nekromanta, a dzsad 
Abdul al Shared könyve, amely a nekromancia 
aspektusait taglalja, és különböző formáit gyűjti 
egybe. Egyes részei máig érthetetlenek - meglehet, 
szántszándékkal azok -, s felettébb valószínű, hogy 
tanaiból egyet-mást ugyancsak félremagyaráz az 
utókor. A lapokon egyébként szép számmal akadnak 
homályos jövendölések és utalások is. Egyes részeit 
kyrül, némelyiket dzsadul, másokat aquirul írt a 
mester, aki a legenda szerint nem volt egészen 
épelméjű.  

Niare  

Niare lakói a legősibb népek sorába tartoznak: 
Legendáik szerint a Pyarron előtti IX. században 
érkeztek a kontinensre távoli hazájukból, a keleti 
szigetvilágból. Évezredeken át elszigeteltségben 
éltek - részben természetük parancsára, részben 
azért, mert Yneven akkortájt anarchia tombolt. 
Birodalmuk földrajzi adottságai jócskán 
megkönnyítették a dolgukat: egyedül a víziút, a 
Jindao-tenger volt nyitva a földrész belseje felé. A 
Pyarron szerinti XII. században egy lázadó herceget 
egész nemzetségével együtt száműztek, s ő a tenger 
egyetlen óriási szigetén telepedett meg, létrehozva 
Enoszuke hercegséget.  

Mint mondják ez volt az utolsó alkalom, hogy 
Niare kikötőiből hajók futhattak ki - a Jindao-tenger 
nyomban ezután hajózhatatlanná vált. Hogy ez az 
istenek haragjának, vagy emberek bosszújának 
következménye-e, máig sem tisztázott; Niare 
minden esetre végképp elszigetelődött a kontinens 
többi részétől.  
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Niare császárság; lakói Kaorakut, a 
sárkányistent imádják. Az ország harminchárom 
tartományra oszlik, mindegyik élén egy-egy hoan 
(hercegi címnek megfelelő méltóság) áll. A Yian 
Yiel-hegység azonban nem tartozik egyik 
tartományhoz sem: az ott élő szerzetesek saját 
uruknak, a sárkányisten főpapjának 
engedelmeskednek.  

Orákulumok  

A mondák szerint már az Első Kor hajnalán is 
állt Di'Maren és Di'Luan árnyékpapjainak 
Orákuluma. A papok a legvégső tudás 
letéteményesei, egyes feltételezések szerint 
egyszerre vannak jelen az Univerzum minden síkján 
is dimenziójában, innen ered kimeríthetetlen 
tudásuk. Titkaikat csak olyanokkal osztják meg, 
akiket az idő teljességében is érdemesnek találnak e 
megtiszteltetésre, miután azonban mindenki 
kérdésére válaszolnak, számtalan félreértést okoznak 
- azok, akiket nem akarnak részeltetni tudásukból, 
olyan homályos, kihámozhatatlan, gyakran 
összefüggéstelen jóslatot kapnak, melyet halandó 
nem képes megfejteni. Ennek ellenére sokan érteni 
vélik az összefüggéseket, mert nem tudják az 
egyetlen igazi titkot: ha az árnyékpapok valóban fel 
akarják fedni titkaikat, azt olyan kristálytisztán, 
olyan érthetően teszik, hogy még véletlenül sem 
lehet mondandójukat nem megérteni.  

Ordan  

A Kráni- és a Sheral-hegység találkozásánál 
húzódó völgyben épült város, amely az Észak- és 
Dél-Ynev kereskedelmének neki jutó sápjából, 
vámokból és illetékekből gazdagodott meg.  

Ordan a tűzvarázslóknak, Sogron papjainak és 
híveinek székhelye, Ynev valamennyi 
tűzimádójának szent városa.  

Orwella  

A Kitaszított; a pyarroni hagyomány szerint 
Dreina és Uwel gyermeke, valószínű azonban, hogy 
sokkalta ősibb erőt testesít meg. Visszataszító 
külseje dacot és gyűlöletet érlelt meg benne a 
harmónia minden megjelenési formájával szemben. 
Eonokon át igyekezett kifürkészni az istenek előtt is 
rejtett titkokat, s mikor úgy érezte, eleget tud már, 
támadásra indult, hogy Kyelt, a Teremtés művének 

felvigyázóját nemlétbe taszítva kedve szerint 
módosíthasson a kristályszférák alatti világ 
törvényein. A pyarroni istenek győzelmük után 
a külső síkok egyikére, a Kárhozat Sivatagába 
száműzték ahol ezredéveken át csillapította éhét 
más anyagi síkok romlott teremtményeinek 
lelkével, s eképp erőt gyűjtve kísérletet tett, 
hogy diadallá változtassa kudarcát Ynev 
egeiben. Noha ismét vereséget szenvedett, 
sikerült annyi hívet megtartania, hogy ne 
szoruljon ki végképp a kontinens anyagi 
síkjáról: álmok, sugallatok formájában újra meg 
újra utat talál az esendőkhöz, és hamis 
ígéretekkel vagy más praktikákkal igyekszik 
bosszúja szolgálatába állítani őket.  

Óriás Pöröly  

A Déli Jégmezők peremén az ősidőkben 
becsapódott anyagtömeg, bizonyos források 
szerint szerencsétlenül járt Égi Hajó.  

Őrzők  

Egy, a sonioni kultúránál is ősibb 
civilizáció félistenei, akik halállal büntetik a 
fekete opál megszerzésére törekvőket.  

Ősi Egyezmény  

Isteni paktum, az elsődleges anyagi síkon 
való be nem avatkozás törvénye. Kimondja, 
hogy egyetlen égi lény sem avatkozhat a 
kontinensen zajló folyamatokba úgy, hogy 
isteni hatalmát közvetlenül - teremtésre vagy 
pusztításra - használja.  

Ősi Nép  

A rejtőző népek egy a földfelszínen élő, 
mára meglehetősen megfogyatkozott fajtája, az 
amundok közkeletű elnevezése. Az amund nép 
jellegzetességei: bronzfényű bőr, hibátlan 
izomzatú test, hollófekete haj, mélykék szemek, 
melyek egészen a halántékig húzódnak.  

Pelin Oviera  

Toron hajdani neves kardforgatója, aki 
tudományáról három könyvet is írt. Neki 
tulajdonítják a Hármas Keresztvágást, a 
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Kétkezes Haránt Szélmalomvágást és a 
"Szúrj, mintha vágnál" cselt.  

Pteropta  

Gro-Ugon hegyeinek 
megközelíthetetlen csúcsain tanyázó, 
röpképes óriáshüllő-faj; egyes kutatók 
szerint az Ediomad-hegység wyvernjeivel 
áll távoli rokonságban.  

Pusztítók  

Kyria hadseregének elit egységei; 
Calowynről elszármazott tagjai a birodalom 
felemelkedésétől hanyatlásáig mélyálomban 
pihentek, az Ötszázéves Háború alatt 
keltették új életre őket. Különleges harci 
kiképzésükön kívül arról voltak 
nevezetesek, hogy készen álltak akár életük 
árán is a lehető legnagyobb veszteséget 
okozni ellenségeiknek: a halál közeledtekor 
erejüket megsokszorozó, vad mámorral 
teltek el. A Pyarron előtti 3012-ben vívott 
második Gra-Tinoli csatában jutottak 
utoljára főszerephez, ám a hagyomány 
szerint maroknyi Pusztító fedezte a 
Kristálykönyvtárat szállító óriáshajók 
kifutását is.  

Pyarron  

Az új idők kezdetén két, egymással 
szemközt emelkedő hegy képezte Pyarron 
települését. A Dorlan folyó egyik partján a 
Krad rend lovagvára épült - alapkövének 
letételétől számítják az úgynevezett Pyarron 
szerinti időt (P.sz.) -, a túlpart ormán 
templomok tucatjait emelték. Ez utóbbi lett 
az Istenek Hegye.  

A szerzetesek és a lovagok 
megjelentével a csúcsok körüli pusztaságon 
megélénkült a gazdasági és szellemi élet; a 
Pyarron szerinti 500-ra már pezsgő 
kereskedelmet folytató, igazi nagyvárosról 
beszélhetünk. Az eltelt fél évezred alatt a 
pyarroni új vallás és eszme lángja 
futótűzként perzselte végig egész Ynevet, a 
régi hitek lassan oszló hamuját hagyva 
maga után. Az emberek mindenütt 
befogadták az új tanokat, és Pyarront a 

vallás központjává, szent földdé avatták. A város 
ékkőként tündökölt saját dicsfényében, pompáját 
újabb és újabb adományok gazdagították. Kultúrája 
kelettől nyugatig, északtól délig bűvkörébe vonta az 
egész világot.  

A Pyarron szerinti 1000. esztendőben, az 
alapítás milleneumán az istenek megajándékozták a 
várost az Égi Templommal, más néven a 
Gömbszentéllyel, amely ettől fogva tetői felett 
lebegett, az Istenek Hegyéről nézve mindenkor a nap 
előtt, annak fényétől glóriával övezetten. Az Égi 
Templom glóbusza a mítosz főistenének, Kradnak 
szentélyét, valamint a szent ereklyét az Aranykört 
rejtette, s otthont adott a legnagyobb prófétának, a 
hit elterjesztőjének, az immár több mint ezer 
esztendős Selmo atyának.  

Közel három évezreden át tartott Pyarron 
virágzása, közben városállamból országgá, majd 
birodalommá nőtt, igazi fénykorát mégis a Pyarron 
szerinti XXXV. században élte. Ekkorra nyelve - 
amelyet az egykor volt godoni civilizációtól örökölt 
- a világ közös nyelvévé lépett elő. Papjai, tudósai a 
legismertebb tanácsadóknak számítottak szerte 
Yneven. Az Aranykör Lovagrend, Krad isten rendje 
a legmegbecsültebb lovagrenddé vált, az Okkult 
Tudományok Egyetemének varázslórendje, a Fehér 
Páholy pedig egy rangra emelkedett Észak-Ynev 
legendás hírű varázslóállamával, Dorannal. 
Iskoláiban, egyetemein ezrek és ezrek részesültek az 
összegyűjtött tudásból, könyvtáraiban számtalan 
nemzedék kutatta az ősi korok titkait.  

A Pyarron szerinti XV. század óta folyt a 
"csendes háború" Kránnal az úgynevezett Fekete 
Határon: mindkét fél megmozdulásai 
határvillongásokban merültek ki. A Pyarron szerinti 
3676-ban következett be a fordulat: a Tizenhármak 
seregei áttörték a védelmi vonalakat, és a világ 
fővárosát ork hadak dúlták fel. A vidék népe, a 
magas, szőke, arisztokratikus arcélű pyarroniak kelet 
felé menekültek, míg otthonra nem leltek 
Shadonban, vagy más népek között.  

A várossal egyidős Selmo atya a 
Gömbszentély mélyén imádkozott, ám hatalma nem 
bizonyult elegendőnek, hogy szétoszlassa a Kráni 
Tizenhárom átkát, amely saját temploma foglyává 
tette, és tehetetlenségre kárhoztatta. A lerombolt 
városban egyedül az Aranykör Lovagrend 
fellegvárába visszavonult lovagok tartották magukat. 
Az ork és goblin hordák hónapokon át ostromolták, 
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de nem voltak képesek megtörni a hősök 
elszántságát.  

Három hónap múltán erős varázslatok védelme 
alatt a helyszínre érkezett a tizenhárom Kráni 
mágus, a tizenhárom istenfattya félisten, és a 
Selmóval vívott varázspárbaj az ő győzelmükkel 
végződött. A Próféta meghalt, az Égi Templom a 
városra zuhant, és maga alá temette a lovagvárat, 
bátor védőivel egyetemben.  

Pyarron az alapítása utáni 3676. esztendőben 
elpusztult.  

Napjainkban a szegénységet és 
önmegtartóztatást hirdető, a vallás fő irányzatától, a 
selmovitáktól eltávolodott pyarronita rend sosem 
látott méretű kolostorrendszert épít a város romjain. 
Dél-Ynev nyugati és középső vidéke elszigetelt, 
nyomorban tengődő városállamokra esett szét, 
amelyek könnyű prédái a portyázó ork hordáknak. 
Pyarron büszke népe természetesen készül a 
visszavágásra, ám hogy Yllinor kalandozó-királyán 
és egyes shadoni lovagrendeken kívül kikre 
számíthatnak még harcukban, egyelőre bizonytalan.  

Raddim Fualgar am Gorvik  

A Kránnal szövetséges délvidéki ország 
grófja; a hagyomány szerint ellenfelei elől menekült 
Északra, hogy örökjogai érvényesítéséhez 
zsoldosokat toborozzon. A Pyarron szerinti 3692-
ben vesztette életét egy Warvik tartománybeli 
udvarház ostromakor.  

Rahim el-Haszra  

A Taba el-Ibara pusztaságában fekvő emirátus, 
El Hamed legnevesebb vezíre P.sz. 3661-ben 
született a jóval jelentéktelenebb Haszra városában. 
Egy kétes szavahihetőségű legenda szerint 
tevehajcsár apját hasonszőrű társai fojtották meg egy 
elszámolási vita során Erionban. Anyja példás 
szigorral egymaga nevelte fel - Rahim sokak szerint 
életét köszönhette a tőle elsajátított ravaszságnak. 
Üzleti érzéke, hírhedett alkalmazkodóképessége 
révén sikerült beverekednie magát El Hamed 
kereskedőcéhének döntéshozó testületébe, s nem 
sokkal ezután a Véreskezűként emlegetett Malik al-
Avdal tanácsnoka lett. Ura halála után egy ügyes 
húzással elhárította a várost fenyegető vészt, és 
kiérdemelte az emír kegyét, akit - különös fintora a 
sorsnak - csakhamar háttérbe szorított 

bölcsességével. Történelmi nagyságát 
legfényesebben a Manifesztációként emlegetett 
isteni lény, az Ynev elsődleges anyagi síkjára 
betört Amhe Ramun ellen vívott háborúban 
bizonyította. A krónikákban leggyakrabban 
előforduló jelzői: Uma Ahnat, vagyis Égi 
Ravaszságú, és Kalit ab Bhin, azaz Északbarát.  

Ral da Ranga  

A Pyarron szerinti 3655-ben született 
dwoon középnemes, 3681-től Ranil 
naplovagrendjének nagymestere, a Dwyll Unió 
legkiválóbb stratégája, 3739-ben bekövetkezett 
haláláig a Hetedik Vörös Hadúr.  

Nevét nem elsősorban a Davalon falai 
alatt P.sz. 3692-ben vívott csata, hanem az azt 
megelőző hetek manőverei tették Ynev-szerte 
ismertté; a Ranga-féle kettős hurok kötelező 
tananyag a kontinens valamennyi hadászati 
akadémiáján. A felmentő seregek érkezéséig - 
majd három napon át - küzdött két Fekete 
Hadúrral Sagrahas mezején, ahol két célt is 
megvalósított: sikerült elejét vennie a székváros 
bukásának, és megakadályozta, hogy a toroni 
csapatok Davalont megkerülve zúduljanak 
tovább észak felé.  

A Vinalinál 3695-ben zajlott ütközetben 
ártó mágia sebezte meg, ő mégis ezredei élén 
maradt egészen a hadjárat befejezéséig. 
Hazatérése után - a legenda szerint legalábbis - 
egy teljes esztendeig szunnyadt Ranil oltárán.  

Ranagol  

Másként a Kosfejes Œr; az Yneven létező 
civilizációk többsége számára az ördög maga. 
Hívei azt tartják, ő az egyetlen igazi isten, a 
többi a sors szánalmas bábja csupán. Hite 
Gorvikban és Kránban államvallás, szektái és 
nyitott tetejű templomai azonban a világ 
számos országában megtalálhatók. Vallásának 
gyakorlását a Pyarroni Paktum tiltja, mert 
emberáldozatot kíván.  

Raginal Hokmet Dhuvir am Godora  

Godora grófja; a maga idejében, a 
Pyarron szerinti XIII. század derekán 
Mágusölőként ismerték. A legenda szerint arra 
ítéltetett, hogy a sírban se leljen nyugodalmat: 
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lidérc vált belőle, ám e csapást ajándéknak 
tekintette, és frissen nyert hatalmával 
sokakat tartott rettegésben ezután is. 
Második életében Orwella hívéül szegődött, 
s nagyratörő terveket dédelgetett: a Pyarron 
szerinti 3691. esztendőben az Elátkozott 
Vidéken bukkant fel, azután nyoma veszett 
- suttogják, egy dorani varázsló parancsára 
a Semmi nyelte el.  

Romlás Virágai  

Orwella titkos boszorkányrendje; 
tagjai általában kurtizánoknak adják ki 
magukat, a hozzájuk betévedt 
szerencsétleneket azonban tüstént 
feláldozzák a Kitaszított oltárán.  

Rosanna de Lamar  

A Lan o'Vorn családot valaha Eren 
legbefolyásosabb és leggazdagabb 
famíliájaként tartották számon, ám a 
Pyarron szerinti 3600-as évek végére úgy 
tűnt, a Lan o'Vornok dicsősége leáldozóban 
van: a családban egyetlen leánygyermek 
született, és sem egyenes, sem oldalágon 
nem akadt fiúörökös.  

A leány a Rosanna nevet kapta. Szülei 
mindent elkövettek annak érdekében, hogy 
nemesenszületett hölgyhöz méltó 
neveltetésben részesüljön - a korabeli 
szokásoknak megfelelően otthonától távol, 
makulátlan hírű főúri házban. Apja - 
Eligornak, Eren hercegének egyik kamarása 
- abban a kegyben részesült, hogy lányát az 
erigowi udvarba küldhette kiművelődni az 
etikett, a társalgás, az irodalom, a tánc és a 
zene művészetében. Az említett órák ellen 
nem is volt semmi kifogása Rosannának, 
ellenben a hímzés, a birtokigazgatás, a 
gyermeknevelési elvek vad ellenkezést 
váltottak ki belőle. Őszintébb pillanataiban 
szülei is elismerték, hogy lányukat 
elkényeztették, ám ezzel a nehézséggel az 
erigowi udvarnak kellett - kellett volna - 
megküzdenie.  

A gyönyörű gyermek, miután daccal, 
konoksággal nem ért célt, taktikát 
változtatott. Mosolyával, hízelgésével 

elérte, hogy kardforgatást tanulhasson, 
természetesen a legjobb udvari fegyvermesterektől, 
majd elsajátította a mentális energiák 
alkalmazásának módozatait, némi mágiaelméletet és 
-gyakorlatot, s persze az énekmondás összes csínját-
bínját. Ahogy cseperedett, helyzete egyre könnyebb 
lett; mire betöltötte a tizenötöt, már esti szórakozást 
keresve osont végig éjszakánként a palota folyosóin, 
és ki-köszökött valamelyik ifjú lovagjával a 
kardvívást gyakorolni. Lelkes kísérői szívesen 
elvitték Erigow kocsmáiba, ahol szülei és nevelői 
által minden bizonnyal kétes elemeknek ítélt férfiak 
- kalandozók - nemesenszületett hölgyekhez egyre 
kevésbé illő tudományokra okították.  

Rosanna tudta, mit akar. Bárddá lett, s 
mindannyiszor dühös elégedetlenség töltötte el, 
amikor híres hősökről szólt a dal. Œgy érezte, az 
ember életének egyetlen célja lehet: elérni, hogy 
évszázadok múltán is róla énekeljenek, hogy 
hírnevet szerezzen - bármi áron.  

Ám ha álmairól beszélt, rá kellett döbbennie, 
nem veszik komolyan. A férfiak többsége meghalt 
volna egy mosolyáért, de ha arra került a szó, hogy 
dicsőséges csatákat vezet majd, és megfejti a 
kontinens nagy titkait, hódolói sem tudták elleplezni 
kétkedésüket, a jobb érzésűek a megértően 
sajnálkozó mosolyt.  

Csodaszép, de fékezhetetlen és akaratos, 
eladósorban lévő lány tért vissza az ereni udvarba, 
hogy - szülei szándéka szerint - megfelelő férjre 
találjon, s fiúörököst szüljön neki.  

Rosanna unatkozott. Az udvarban egyetlen 
szórakozást talált magának: sorra elcsábította a 
férfiakat - különösen azokat, akik először 
közömbösnek mutatkoztak iránta -, majd kaján 
elégedettséggel szemlélte az érte vívott párbajokat, 
hisz tudta, hogy a győztest többnyire még ő is 
legyőzte volna.  

Egy nap népes kíséretével Erenbe érkezett 
Alidax úrnője. Senki nem értette, vajon mivel 
láncolta magához a hírhedett boszorkány Iriogo 
Orelt, a kor legnagyobb bárdját; tény mindenesetre, 
hogy a dalnok az asszony hódolójaként tűnt fel. 
Akik ismerték Rosannát, nem lepődtek meg, amikor 
a lány elhatározta: épp ez a férfi kell neki. A férfi, 
akiről még ő is tudta, sokkal többet ér bármely 
eddigi hódolójánál.  

A küzdelem hetekig tartott, végeredménye 
szenvedélyes szerelem lett. Bár az udvar - meglepő 
módon - a szerelmesek pártján állt, Alidax úrnője 



MAGUS                                                                              Ynevi szószedet                                                        Kalandozok.hu 

32 
 

hamarosan ráébredt az igazságra, és szörnyű bosszút 
állt: mágikus praktikáival úgy elcsúfította 
vetélytársnőjét, hogy Rosannának attól fogva csak a 
legkeményebb férfiak voltak képesek undor nélkül 
az arcába nézni.  

Megkezdődött egy kalandozó pályafutása. 
Rosanna nekivágott a világnak, hogy gyógyírt 
keressen az átok ellen, amellyel szemben az Északi 
Szövetség mágiahasználói tehetetlennek 
bizonyultak. Abban reménykedett, hogy a legendás 
anuriai holdfény meggyógyíthatja. Ebben az időben 
vette fel a de Lamar nevet: ha ilyen csúfságként kell 
tengetnie napjait, legalább a családra ne hozzon 
szégyent. Különben is, az új név sokkal jobban 
rímel.  

Erionban csillant fel először a remény, hogy az 
elveszett Godorai Függőkertben meglelheti a kulcsot 
Anuriához. Ekkor már nem volt egyedül: társakkal 
indult el a Függőkert felé, köztük egy rongyos, 
műveletlen, félvad goblinnal, Graum Hegdrokkal.  

A Függőkertben ismét lángra kapott Rosanna 
nagy titkok leleplezése iránti szenvedélye. Megtudta, 
hogyan csaptak össze egymással a kyr istenek a 
birodalom bukásakor. Az első rejtély - s az első 
találkozás Weilával, aki utóbb az ő sorsának is 
kovácsa lett.  

A csapat tagjai kimódolták, miképp juthatnak 
el Anuriába, az indulásra azonban nem kerülhetett 
sor azonnal: a kalandozók fogságba kerültek, és 
hamarosan Gro-Ugon bányáiban találták magukat.  

Mondják, Észak-Yneven a Fekete Hadurak 
fennhatósága alatt három olyan börtön működik, 
ahonnét lehetetlen megszökni: Gro-Ugon bányái, a 
Tűtorony Ifinben, és a Boszorkánybörtön Shulurban.  

Az elsőből sikerült a szökés; Rosanna csapata 
hosszas vándorlás után eljutott Anuriába. Nem 
sejtették, hogy egyik társuk hivatalos küldetésben 
jár: az anuriai sárkánylovasokat szerette volna 
segítségül hívni a tizenharmadik Zászlóháború döntő 
ütközetéhez. Beszélik, a Jóslat szerint háromszor 
avatkozhatnak be a sárkánylovasok az Északi 
Szövetség oldalán - ez volt a második alkalom.  

Anuriában Rosanna visszanyerte szépségét, 
ráadásul az anuriai sárkánylovasokkal együtt 
vehetett részt a csatában, amely az északiak 
győzelmével végződött. Iriogo Orel nem került elő, 
senki nem tudta, mi lett a sorsa. Rosanna idővel 
elfeledte, és mire - hosszú évek múltán - egy távoli 
síkon találkozott a dal istenének helyi főpapjával, 

akiben Orelre ismert, már csak barátságot érzett 
a férfi iránt.  

A csata után Rosanna egyik álma 
beteljesülni látszott: Eligorral, Eren 
kalandozóhercegével készült közös küldetésre. 
Az elkövetkező években - amikor már 
barátokként harcoltak egymás oldalán - sem 
sikerült tisztázniuk, kit terhel a felelősség azért, 
hogy Rosanna végül kimaradt a csapatból; a 
lány szerint a herceget, ő azonban ezt 
mindvégig tagadta.  

Egy újabb ostoba félreértés 
következmányeképp egy boszorkányszekta 
tagjai húszévi álmot bocsátottak Rosannára. 
Mire felébredt, küszöbön állt az újabb 
Zászlóháború, Eligor eltűnt, a Fekete Hadurak 
sorban próbálták megszerezni a vörös 
lobogókat.  

Az ezután következő események a 
hivatalos krónikákból mindenki számára 
ismertek, bár kötelességünk megemlíteni, hogy 
bizonyos körökben (Rosanna rajongói között) a 
legendának más változatát ismerik; eszerint a 
kilencedik hadúri lobogó visszaszerzése, az 
áruló leleplezése csak és kizárólag Rosanna 
érdeme volt. Akár így, akár úgy, megvalósult 
egy életcél: Rosanna neve közismertté vált, a 
Kilencedik Vörös Hadúr történetét dalok, 
históriai művek sokasága őrizte az utókor 
számára. A győztes csaták mellett akadtak 
persze apróbb kudarcok is: megesett, hogy a 
vezért rongyosaival együtt elfogták, 
megfosztották zászlójától és a Tűtoronyba 
zárták, ahonnét évszázadok óta senkinek sem 
sikerült megszöknie. Rosanna és társai 
végbevitték ezt a csodát, a mikéntről azonban 
ők is, a velük együtt kiszabadult fogolytársak is 
mélyen hallgatnak.  

Miután a zászlóval fennálló köteléke 
révén sikerült a mentálsíkon eljutnia a 
lobogóhoz, és egy abasziszi boszorkánymester 
legyőzésével visszaszereznie azt, Rosanna 
nyereségként értékelte a kalandot. Ismét 
szerelmes; az egyik kiszabadított toroni férfi 
egy időre csatlakozott a társasághoz, Rosanna 
kedvese lett, s csak akkor váltak el egymástól, 
mikor az illetőről kiderült, hogy sheenwali 
smaragdmágus, Weila isten papja.  

Rosanna ekkorra meglehetősen sokat 
tudott - vagy sejtett - Ynev titkos történetéről 
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ahhoz, hogy ráérezzen, milyen kérészéletű 
saját dicsősége. Neve fennmarad ugyan, ám 
csak a Hetedkor végéig, további száz-
százötven esztendeig. Ki tudja, mi 
következik azután, kire-mire emlékeznek 
majd az óhatatlanul beköszöntő káoszkor 
emberei? Arra is ráébredt, hogy hiába 
szerzett világhírt, az igazán fontos emberek, 
a valóban nagy kalandozók között még 
mindig akadnak, akik mosolyogva 
legyintenek a neve hallatán: Lándzsás Erik, 
Alyr Arkhon és sokan mások. Az ő 
véleményük pedig fontosabb, mint az 
udvarok és fogadók népéé.  

Ekkor kezdődött Rosanna életének 
újabb szakasza; egyre-másra olyan 
kalandokba keveredett, amelyekről már 
nem szívesen beszélt.  

A Fekete Hadurak egyik cselfogása 
csaknem sikerrel járt: átvették a hatalmat a 
M.A.G.U.S. kolostora felett, átírták a 
közelmúlt történelmét, így Rosanna egy 
olyan világban találta magát, ahol barátja és 
leghűségesebb társa, a Koldusként ismert 
Timul cwa Anrem az Északi Szövetség 
zsarnoka, szerelme pedig Toron uralkodója 
volt. Minden megváltozott, kilenc ember 
kivételével, akiknek szobra változatlanul ott 
állt a M.A.G.U.S.-ban, a Shanice bércei 
között. Rosannának kellett visszaállítania a 
rendet - sikerrel járt, a történelem eredeti 
medrében folyt tovább. Különlegesnek 
bizonyult a jutalom: a lányról - saját 
kérésére - többé nem szólt a krónika, így 
maguk az istenek sem tudhatták, mit csinál, 
merre jár éppen.  

Rosanna kutatni kezdett a kilenc 
szobor eredetijei után. Némelyeket - Tier 
Nan Gorduint, Eligort, Mogorva Cheit - 
ismerte, másokat viszont sosem látott. 
Szenvedélye mellett a háborúval is törődnie 
kellett: néhány vörös lobogó változatlanul a 
toroniak birtokában volt, s bár Rosanna 
Hadúr-társai érezték közelségüket, a 
Boszorkánybörtönbe a mentálsíkon nem 
tudtak behatolni. A lány kíséretével együtt 
felkerekedett hát, hogy utat találjon a 
rettegett erősségbe. Felbérelte a Halál Első 
Nagymesterét, aki - bár egy "testvére" pár 

esztendővel korábban a szép kalandozónő életére 
tört - jó befektetésnek bizonyult.  

A Hetedkor folyamán még nem fordult elő, 
hogy aki bekerült a börtönbe, ki is szabadult onnét; a 
mágikusan védett piramisban nem működtek a 
varázslatok, a benti helyzetről senki nem tudott 
semmit. Hála a szerencsének, az embervadászok jól 
időzített ostromának és a Rosanna által odakéretett, 
kapunyitásra képes sivatagi homoklényeknek, 
sikerült kijutniuk a zászlókkal.  

Már csak egy feladatot kellett teljesítenie a 
Szövetség győzelme érdekében: kiszabadítani Eligor 
herceget, aki egy távoli síkon raboskodott. 
Rosannáéknak sikerült eljutniuk a toroniak által 
használt Kapun keresztül a kérdéses síkra, Eligor és 
a többi északi kiszabadítása azonban nem bizonyult 
egyszerű feladatnak: azon a síkon Ynev halandói 
isteneknek minősültek, nem hagyhatták el a síkot, de 
még saját otthonukat sem, nehogy magukra vonják a 
sík őshonos isteneinek dühét. Az álmok istenének 
hathatós közreműködésével Rosanna mégis 
felkereste őket. A Koldussal kettesben sikerült 
semlegesíteniük az isteni hatásokat, így mindekit 
hazajuttattak.  

És megvalósult még egy álom: amikor Eligor 
felajánlotta segítségét a további kalandokhoz, 
Rosanna az igazságnak megfelelően válaszolhatta: 
egyedül is képes megoldani bármit. Ennek ellenére 
számtalan kalandban vett részt egyenrangú félként a 
Kék Herceggel; Eligor volt az, aki bátorította, sőt 
segítette Rosannát, amikor a lány a Kilencek és és 
Ynev teremtésének legvégső titkát kezdte feszegetni.  

Lépsről lépésre haladt. Eljutott a világ 
Hatodkorába, találkozott néhány ottani 
Jelhordozóval, akik szövetkeztek, hogy kijátsszák 
eleve elrendelt végzetüket. A lány többször 
felkereste azt a helyet, ahol a Kilencek lelkének 
aktuális énjüktől független része élt, s vigyázta a 
ciklus rendjét. Megismerte a Kapuk Termének kyr 
matematikára alapozott működési elvét, így már nem 
csak a zászló által lehetővé tett utazási mód állt a 
rendellkezésére: a továbbiakban bárhova eljuthatott 
a síkok között, akár járt ott korábban, akár nem.  

Nem érdekelte, mekkora bajt okoz a világ 
rendjében azzal, hogy váltig kutat, keres. Eljutott 
Sheenwalig, ahol sikerült megindítania azt a 
hadsereget, amelynek az utolsó ciklus - a 
Kilencedkor - végén kellett volna Ynevre támadnia. 
A kontinensen csökkenni kezdett a mágia ereje, 
káosz lett úrrá mindenütt. Hogy tettének 
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következményeit elhárítsa, Rosanna Graummal 
együtt visszatért az időben arra a pontra, amikor a 
ciklusokat megtervezték, s kéréssel fordult a 
Nagyokhoz: tervezzék be vagy akadályozzák meg az 
általa okozott katasztrófát. A jelenbe 
visszaszökkenve nyomát sem találták a 
felfordulásnak, csak a Kilencek emlékeztek 
halványan egy különös álomra az idő előtti 
végpusztulásról.  

Rosanna ezután ráébredt, hogy nem csak saját 
kíváncsisága szabta meg kutatásainak irányát - hogy 
valaki vagy valami más is közrejátszott a történtek 
alakulásában, s hogy ez az erő egyre komolyabb, 
egyre nehezebben hárítható eszközökhöz nyúl. 
Csapdába akarták ejteni egy alternatív Yneven, és 
hiába menekült el, újabb kilenc, szinte teljesen 
egyfoma világ közül kellett kiválasztania saját 
otthonát. Istene, Weila síkján találta meg a 
hazavezető utat, barátai, a Koldus, a rongyosok és 
Eligor azonban csapdában rekedtek. Rosanna úgy 
érezte, most már ha akarná sem engedhetné meg 
magának, hogy tekintettel legyen másokra, hisz 
egész Ynev sorsa a tét; az uralkodó távollétében egy 
aprócska információért egymaga szegült szembe 
Mogorva Chei birodalmával - ezt a botorságot csak 
úgy sikerült megúsznia, hogy a konfliktus előtti 
időbe visszatérve kiegyezett Yllinor legendás 
kalandozó-királyával.  

Megtudta, kik készítették a vörös és fekete 
lobogókat. Téren és időn át eljutott a vörös hadúri 
lobogók megalkotójának síkjára, hogy feltegye 
kérdéseit, ám elég néhány napot eltöltenie a boldog, 
békés világban - amilyenné a ciklusok végén 
Ynevnek válnia kell - hogy eldöntse: ezt a befejezést 
ő nem helyesli.  

Hazatért Ynevre, búcsút vett barátaitól, 
hatalmas vagyonát - a kalandozók javára fordítandó 
- Torozonra bízta, aztán nekivágott megint, hogy 
szövetkezzen eddigi titokzatos ellenségével.  

Amikor elveszettnek hitt társaival együtt újra 
feltűnt, már nem foglalkoztatta Ynev sorsa: élte a 
Kalandozó Hadurak szokásos életét. Csaták, 
küldetések követték egymást, míg végül rádöbbent, 
hogy a férfi, aki mellett boldogan élhet, évek óta 
mellette harcol. Rosanna harmadjára Timul cwa 
Anremet választotta társául.  

Hogy megváltozott-e Ynev jövője - ki tudja? 
A kíváncsi kalandozók számára azonban útmutatást 
adhat a Tongoriában őrzött Jóslat egy lányról, egy 

tönkretett világról és önmagunk legyőzéséről, 
mely az idők teljességében a félelem 
legyőzéséhez vezet.  

Rowon  

Északi városállam; kétes hírnevét az 
odatelepült Darton-prófétának, Airun Al 
Maremnek köszönheti, aki kemény harcban 
hódította el (majd vissza) birtokát Észak egy 
nagyhatalmú Fekete Hadurától.  

Salina Lyavelln  

Calyd Karnelian abasziszi hercegkapitány 
felesége, akit a Quiron-tenger medencéjében 
Antoh angyalaként ismernek: a hagyomány már 
életében számos legendát szőtt alakja köré.  

A Pyarron szerinti 3674-ben, a 
hercegkapitány megrendelésére fogant 
Alidarban; nevelésének alapvető szempontjait - 
hűség, állhatatosság - jövendőbelijének 
kérésére határozták meg. Antoh hitében 
nevelkedett, s bár 3692-ig egyetlenegyszer sem 
hagyta el a Vágyak Városát, rendelkezett a 
hajósnépek által évezredeken át felhalmozott 
összes ismerettel - maga Karnelian mondotta 
róla egy ízben, hogy flottájában nem akad 
különb parancsnok nála.  

Romantikus körülmények közt keltek 
egybe a Tizennegyedik Zászlóháborút (P.sz. 
3692-3696) követő első békeévben. Abaszisz 
nagykirálya - Karnelian trónra kerülése óta 
sokadszorra - bérgyilkosokat küldött a 
szigetekre, hogy végezzen riválisával, a 
hercegkapitány tanúi, Ynev neves kalandozói 
azonban foglyul ejtették s arra kényszerítették a 
fegyvereseket, hogy a szertartás végén dallal 
köszöntsék az ifjú párt.  

Salina házasságuk harminc esztendeje 
alatt két fiúval és két leánnyal ajándékozta meg 
Karneliant. A hercegi pár népszerűségét 
mértékletességük és irgalmasságuk, 
nemkülönben segítőkészségük magyarázza: 
Salina asszony már a Pyarron szerinti 3697. 
esztendőben saját hajórajt szerelt fel, melynek 
szkoggjai az évtizedek során számos bajba 
jutottat, hajótöröttet, számkivetettet mentettek 
meg. Beszélték, Lady Karnelian olykor - főként 
pusztító viharok idején - maga is tengerre szállt, 
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hogy jelenlétével csillapítsa Antoh dühét, és 
győztes harcot vívjon az elemekkel a 
boldogtalanok életéért.  

Sárkánylovasok  

Az Anvarián őshonos, egyes 
feltételezések szerint Ynev Anuriai-
fennsíkján is megtalálható 
sárkányszabásúak köznapi elnevezése. A 
róluk szóló leírások ellentmondásosak, a 
falfestmények mindegyikén másként 
ábrázolják őket.  

Sárkányszövetség  

A sárkányok és az óelfek legendás 
szövetsége az ősidők fajháborúiban az 
aquirok ellen. Jól példázza az elfek népére 
olyannyira jellemző melankóliát, hogy a 
szövetség kalandos létrehozásáról tizenkét 
históriás éneket ismernek; bukásáról és 
szomorú széthullásáról hatvannégyet.  

Shackallor  

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.  

Shadon  

Ynev napjainkban létező legnagyobb 
birodalma, Gorvik és Krán ősellensége, a 
Domvik-hit hazája, a délvidéki lovagi 
kultúra központja, huszonkét tartományra 
osztott királyság. Ű-Pyarron pusztulása után 
az emberi kultúra menedéke, a civilizáció 
bástyája, utóbb - Yllinor oldalán - a 
meggyalázott világváros bosszúállója lett.  

Shri-En Igron  

Az utolsó kyr császár, aki birodalma 
széthullása után a Változások Síkjára 
költözött.  

Sigur bel Trang  

Kyr eredetű nemesi család szülötteként, Shulur 
közelében jött a világra a Pyarron szerinti 3657-ben, 
a Pusztítás hónapjának 12. napján. A Trangok kisebb 
földbirtokkal és jól védhető várral rendelkeztek, 
Sigur azonban - aki utóbb teljesen felhagyott ősei 
nevének használatával - harmadik fiúgyermek lévén 
nem számíthatott az örökségre. A várkapitány 
irányítása mellett kezdett ismerkedni a kardvívás, a 
számszeríjászat titkaival. Apja szívesebben látta 
volna, ha az ifjú a tudományoknak szenteli idejét, de 
fiát semmire sem kényszeríthette. Sigur már 
kamaszkorában gyors, kiszámíthatatlan 
fegyverforgató hírében állt; ekkor döntött úgy, hogy 
katonai pályára lép.  

Kedvére való harci iskolát sosem sikerült 
találnia: aritmetikát, mágiaelméletet és 
vallásismeretet tanult több éven át. Huszonkét 
évesen, egy szál karddal, nemesi címének minden 
gőgjével érkezett Shulurba. Tiszti rangot akart 
szerezni a császár elit alakulatának számító 
Vihargárdában, de mert nem vett figyelembe 
bizonyos íratlan szabályokat, csakhamar maga ellen 
hangolta a helyi alvilágot. Sigurt a Pyarron szerinti 
3679. esztendő egy őszi éjjelén fegyveresek 
rohanták meg a kikötőben, eszméletlenre verték, és 
néhány - a hagyomány szerint három - aranyért 
eladták egy rabszolgakereskedőnek, aki még hajnal 
előtt tengerre szállt friss árujával.  

A fiatalember Alidaxban talált vevőre, s bár 
nem is sejtette, ez volt a pillanat, mikor újra mellé 
szegődött a szerencse. A városállam rettegett, 
bővérű úrnőjének szemet szúrt a hajója 
evezőpadjához láncolt kyr származék, elővezettette 
hát, s miután szeretőjévé tette, álmaiba hatolva 
megismerte egész történetét. Egyesek szerint puszta 
szeszélyből, mások szerint okos önérdekből döntött 
úgy, hogy ismét embert farag belőle; tény 
mindenesetre, hogy az ősi vérből való férfival az 
oldalán nagyobb befolyásra tett szert a császár 
udvarában.  

Noha Sigur sosem került a Vihargárdához, 
nagyívű tervei Sinil Dialaid segítségével lassanként 
valóra váltak. Idővel bizalmába fogadta az uralkodó, 
sőt, Toron Fekete Hadura is, testhezálló feladatot 
kerestek hát számára, olyat, mely lehetővé tette 
veszedelmes képességeinek kibontakozását a hajdani 
s majdani birodalom érdekében: az udvari 
kémszolgálat irányítását bízták rá, mely keze alatt a 
Tizenharmadik és Tizennegyedik Zászlóháború 
közti "harcos béke" évtizedeiben egész Észak-
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Ynevet átfogó szervezetté terebélyesedett. 
Szolgálatait a Pyarron szerinti 3688. esztendőben 
bárói címmel jutalmazták.  

Sigur, Alidax boszorkányúrnőjének ágyasa és 
kegyeltje egyre ritkábban vett részt személyesen a 
küldetésekben, de a Pyarron szerinti 3692-ben, az új 
Zászlóháború kitörésének évében ismét 
felkerekedett, hogy megszerezze gazdái számára a 
Vörös Hadurak kilencedik lobogóját. Egy szövetségi 
szolgálatban álló félszerzet nyomán jutott el 
Alidarba, ahol Sinil Dialaid a halálát lelte. A báró a 
hagyomány szerint úgy menekült meg a 
boszorkányúrnő galeaszára rontó kalandozók 
dühétől, hogy tulajdon tiszttársaira támadott, 
megölte őket, majd renegátnak vallotta magát. 
Sikerrel férkőzött Rosanna de Lamar, a későbbi 
Kilencedik Vörös Hadúr bizalmába, sikeresen 
tájékoztatta toroni urait - és a Szövetség árulóját - a 
kalandozócsapat folyvást változó terveiről. Mikor 
Davalon felmentését követően sarokba szorult, 
Calyd Karnelian abasziszi hercegkapitány jegyesét 
túszul ejtve igyekezett egérutat nyerni - Rosanna 
azonban saját fegyverét, az érzelmeket fordította 
ellene, és saját kezűleg végzett illúzióinak ravasz 
hóhérával.  

Sinil Dialaid  

Egy a fekete lobogók hordozói közül - a 
Pyarron szerinti 3692-ben lelte halálát egy mágikus 
összecsapásban Alyr Arkhon nekromantával, a 
vágyak városaként ismert Alidar falai között.  

Sogron  

A kyr istencsalád rejtelmes alakja, a tüzek, a 
fény, a tudás és a bosszú ura. Kultusza még ma is 
dívik Yneven, noha korántsem olyan elterjedt, 
amilyen a birodalom szép napjaiban volt. Szent 
városa az Észak és Dél határán épült Ordan, hívei 
azonban megtalálhatók Toronban, Abasziszban és a 
Quiron-tenger déli partjának városállamaiban is.  

Sonion  

Másként a Nap Harmadik Titkos Városa; az 
Ősi Nép egyik fő fészke az Ibara homoktengerén. 
Pontos helyét a Hetedkorban szinte senki nem 
ismeri, a mendemondák csak annyiban egyeznek, 
hogy e legendás települést minden dzsad 

porfészektől, oázistól és karavánúttól távol, a 
Mélysivatagban lelhetik meg a vakmerők.  

Sonor  

Ynev leghíresebb kalandozó-mágusa. A 
Pyarron szerinti 3291-ben született, állítólag 
pyarroni nemesi családban. Majd' száz éven át 
nyögte az istenek átkát: rútabb volt 
mindenkinél. Temérdek hányattatás után, nem 
csekély erőfeszítéssel végül elkészítette 
medálját, melynek segítségével olyan külsőt 
ölthetett, amilyet csak kívánt. Feljegyezték róla 
azt a furcsaságot is, hogy mindazok, akiket 
indulatában tőrével igyekezett elcsúfítani, 
valamely isteni csoda folytán csak szebbé 
váltak.  

Évszázadokon át vándorolt a világban, 
mire a hírneves Fehér Páholy vezetője lett. 
Számtalan hőstettén kívül rendkívüli 
sokoldalúsága tette naggyá: szinte ugyanolyan 
otthonosan mozgott a tűzmágia vagy a 
démonológia területén, mint az általa Ynevre 
hozott mentalizmusban. Alakját máig rejtélyek 
serege övezi; bizonyosságokkal, legalábbis 
életének egyes részeiről, csak fegyvertársa és 
barátja, Mogorva Chei szolgálhatna, ő azonban 
e témáról is makacsul hallgat.  

Suo Gan  

Niarei eredetű dal, a Pyarron szerinti 
3690-es évek végén terjedt el a kalandozók 
között. Közös Nyelvű szövegét a hagyomány 
szerint Tier Nan Gorduin írta.  

Szarvtorony  

A nekromancia dorani fellegvára; 
elnevezését unikornisszarvra emlékeztető 
formájának köszönheti. A „szarv” rovátkái a 
csúcsig körbekúszó függőfolyosók. A torony 
egyike a varázslóváros legtitokzatosabb 
épületeinek, belülről csak a beavatott kevesek 
ismerik; urát, a Hatodik Ősmágust pedig még 
senki sem láthatta szemtől szembe.  

Szigetbirtok  

Igrain Reval, a világutazó Krad-szerzetes 
a Pyarron szerinti 2447-ben érkezett a Quiron-
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tenger déli partjára, hogy anyagot gyűjtsön 
a Geoframia újabb fejezeteihez. Meglett 
ember volt már ekkor, aki Kránból való 
menekülése során a túlélés fortélyait is 
elsajátította - ám Abaszisz partmenti 
szigeteiről jóval kevesebbet tudnánk, ha 
nem a kor leghíresebb hajósa, Niles Daray 
oldalán merészkedik a veszedelmek vizeire.  

Daray, akinek életéről és tetteiről 
számos széphistória szól, a délkeleti 
városállamok egyikében - a hagyomány 
szerint Narvanban - adott találkát 
mesterének. Haonwelli születésű, északon 
nevelkedett ember lévén nem saját járművel 
és legénységgel érkezett; egy teljes évet 
szánt arra, hogy a helyi sajátosságoknak 
megfelelően ácsoljon hajót, kiválassza a 
legrátermettebb matrózokat, ám mire Antoh 
Tercének második, Áradás havában Reval 
csatlakozott hozzá, minden készen állt már.  

Hét esztendeig tartó utazásuk számos 
új ismerettel gazdagította Ynev 
geográfusait, s mindazokat, akik a szerzetes 
személyes hangú prózájában örömüket 
lelték. A Geoframia Pyarron szerinti 2458-
ban megjelent kiadása már tartalmazza az 
Abasziszról szóló fejezetet, benne a 
negyedik tartomány, a Szigetbirtok leírását, 
mely az alábbi összefoglaló alapját képezi. 
Mielőtt átadnánk a szót Revalnak, aki 
egyben-másban tévedett ugyan, ám 
zárszavában egy villanásra meglátta a jövőt, 
illő megemlékezzünk a második részletet 
jegyző Daray kultúrtörténeti érdemeiről is, 
aki az itt közölt mellett temérdek helyi 
legenda palimnézisét hagyta ránk - a 
kontinens forrásirodalma sokkal 
szegényebb lenne nélkülük.  

Talman Rach Ahal  

Kahrei puskaműves, Tier Nan 
Gorduin barátja. Egész családját 
mesterségéhez való ragaszkodása miatt 
veszítette el.  

Tarin  

A Traidlan-hegység tárnákkal, 
járatokkal át- meg átszőtt mélyét, 

barlangvárosait az északfoki Bórogról (Beriquel) 
érkezett törpék lakják: a Pyarron szerinti XIV. 
században kötött velük barátságot Haonwell akkori 
hercege. A tariniak kitűnő kovácsok, építészek, 
mérnökök, s nem utolsósorban rettenthetetlen 
harcosok: az Északi Szövetség gyalogos légióinak 
derékhadát alkotják. Lovasságuk ősidőkből 
származó, hüllőforma lényeket használ hátas 
gyanánt. A tárnabirodalomban király uralkodik, a 
kilencszázadik életévét taposó Torof Oggi, aki - 
mint mondják - a mágikus tudományokba is 
belekontárkodott.  

Tharr  

A kyr istenek között az elmúlás megtestesítője, 
írott forrásokban Háromfejűként, olykor Némaként 
szerepel. Kultusza - noha a Káoszkor zűrzavarában 
halálistenné alacsonyult - ma is dívik a kontinensen: 
hívei elsősorban a Quiron-tenger mellékén élnek; 
szent szimbóluma (bak, kígyó, oroszlán) számos 
toroni és abasziszi hadilobogón köszön vissza.  

Papjai időről időre fiatal fiúkat rabolnak, hogy 
szerzeteseket neveljenek belőlük, átalakítva, 
eltorzítva őket Tharr kedvére. Ezektől a kénsárga 
kámzsát viselő, pikkelyes bőrű, félig hüllő, félig 
ember teremtményektől okkal retteg a világ.  

Az Északi Szövetség területén Tharr 
szertartásait gyakorolni tilos, a törvények 
megszegése azonnali halált jelent. A Vörös Hadurak 
annyira gyűlölik a Háromfejűt, hogy a 
tizenharmadik Zászlóháború után irtóhadjáratot 
indítottak hívei ellen, s ezzel kis híján világméretű 
küzdelmet robbantottak ki. Tharr kultusza a 
Délvidéken úgyszólván ismeretlen, a Pyarroni 
Paktum is tiltja, mivel emberáldozatot kíván.  

Themes  

Az amund mitológia napszimbóluma, az Ősi 
Nép főistene. Szent városa Sonion.  

Tier Nan Gorduin  

Ilanorban született középnemes; kalandozó, 
vándorénekes és zsoldos; születésének időpontja 
bizonytalan. Anyja a Miracle Adeptia tanúsága 
szerint toroni nő volt, családjában öt generációra 
visszamenőleg költők, tengerészek, vívómesterek és 
aranyművesek akadtak. Neveltetése - amelyért 
hazája egyik köztiszteletnek örvendő, utóbb 
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száműzött bárdja volt a felelős - korán eltávolította 
az istenektől. Egész életét tudatosan vállalt 
hitetlenségben élte le, noha nem egyszer vált isteni 
eredetű praktikák részesévé. Sosem nősült meg. A 
kalandozók tudni vélik, hogy szerelmi viszony fűzte 
egy shadoni lányhoz, aki az ő oldalán, őt 
védelmezve esett el Niaréban, és akit egyes források 
a Keleti Szél Pagodájának Œrnőjével azonosítanak. 
Tier Nan Gorduin a Hetedkor végéig egyedül járta 
útját, majd tisztázatlan körülmények közt végképp 
eltűnt Ynevről.  

Toron  

A hajdanvolt Kyria egyik tartománya; urai az 
Ötszázéves (bizonyos forrásokban Öröknek 
mondott) háborúban Orwella mellé álltak, így a 
birodalom bukása után, az ezredéves anarchia 
poklában is megőrizhették államuk egységét. Toron 
lakói kyreknek vallják magukat, s eltorzítottan bár, 
de őrzik a kyr hagyományokat. Megülik a kyr 
ünnepeket, nemességük máig a kyr isteneket, 
elsősorban Tharrt imádja. A névleges uralkodó a 
császár, a valódi hatalmat azonban a tíz lázadó 
Hatalmas egyenesági leszármazottai, a 
Boszorkánymesterek gyakorolják.  

Toron elsősorban kalmárkodásból - 
évszázadok óta a Quiron-tenger első számú 
kereskedelmi hatalma - és rablóhadjáratokból él. 
Állandó háborúban áll az Északi Szövetséggel, 
gyakorta lepaktál ellenük Abaszisszal és néhány 
városállammal.  

E vidék a káosz és a bűn hazája. A törvényeket 
Shuluron és néhány nagyobb városon kívül nyíltan 
semmibe veszik, tolvaj- és orgyilkosklánok mondják 
ki a végső szót majd' mindenütt. Két legnagyobb 
tolvajklánját Szürkecsuklyások illetve Kobrák néven 
nevezik. Emberkereskedelme ugyancsak 
számottevő, ebben a Láncbarátok nevezetű társaság 
jár élen, amely, mint mondják, közvetlenül a 
Boszorkánymesterek fennhatósága alá tartozik.  

Toroni Boszorkánymesterek  

A tíz lázadó Hatalmas leszármazottai, Toron 
tényleges urai. A Quiron-tenger egy kopár szigetén, 
Daumyron tanyáznak roppant palotában. Kilétükkel 
csak a császár és a főnemesség egyes tagjai lehetnek 
tisztában. Mindahányan hatalmas mágusok, a 

bölcsek nem tartják kizártnak, hogy - Yneven 
egyetlenekként - kyr alapú mágiát használnak.  

Noha eleik Orwella mellé álltak az 
Ötszázéves Háborúban, ők maguk Tharr hívei, 
a Kitaszítottat kellemetlen, csak alkalmanként 
kívánatos szövetségesnek tekintik, kultuszának 
terjedését nem gátolják, de nem is 
szorgalmazzák. Hírszerzésükről legendákat 
mesélnek. Kémeik - mint tanácsadók - Észak-
Ynev sok kisebb államának uralkodója mellett 
megtalálhatók.  

Torozon tavernája  

Hatalmas fogadó a kalandozók 
városában; Ynev leghíresebb ilyen intézménye. 
Megépítésétől (P.e. XVIII. sz.) kezdve a 
Torozon család birtokában van. Azóta többször 
leégett, és más módokon is elpusztult, de újra 
meg újra - és mindig ugyanazon a helyen - 
ismét felépítették. Rendkívüli státusza miatt 
nevezik Békeszigetnek és Ereklyetartónak is; 
tény, hogy fedele alatt a Hetedkor dereka óta 
megritkultak a vérre menő összecsapások, s 
hogy a kontinens nevesebb kalandozói kivétel 
nélkül megfordultak és megfordulnak falai 
közt.  

Tűzkobra  

Sogronnak, a kyrek egyik, a tűzimádók 
egyetlen istenének rituális neve.  

Tysson  

A hajdanvolt elf királyság, Tysson Lar 
fővárosa; mikor az ország hatalma elenyészett, 
magányosan, de büszkén és erőtől duzzadón fél 
évezreden át hirdette még az ősi népek 
egyikének fura diadalát Krán felett. A Pyarron 
szerinti 2003-ben pusztult el. A katasztrófa okát 
a krónikások egy ismeretlen járványban, s az 
ezt követő ork támadásokban vélik megtalálni.  

Tysson Lar  

Közös nyelven Szent erdő-t jelent. A 
délvidéki elfek őshazája; a Pyarron előtti XX. 
századtól a Pyarron szerinti XV. századig 
virágzó birodalom volt. Krán hatalmának 
erősödése miatt lakói már a Pyarron előtti VIII. 
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században megkezdték áttelepülésüket a 
Lasmosi-félszigetre. Mára a Kránból áradó 
gonoszság teljesen elborította, orkok és más 
szörnyetegek költöztek fái közé, az elfeket 
azonban - még a kiszakadottakat is - 
csillapíthatatlan honvágy gyötri utána.  

Uwel  

A pyarroni istencsalád tagja, az 
igazságos elégtétel istene, közkeletű nevén 
a Bosszúállás Atyja. Papjai egyben lovagok 
is, akik Ynev-szerte magányosan álló 
erődítményekben élnek, s a környék 
adományaiból, illetve megbízásaik szerény 
béréből tartják fenn magukat. Uwel papjait 
bárki felkeresheti: ha bosszúját 
igazságosnak ítélik, és nyilvánvaló, hogy 
nem tudja maga beteljesíteni, akkor 
minimális, sok esetben névleges 
ellenszolgáltatás fejében bevégzik azt. 
Félelmetes harcosok hírében állnak; azt 
tartják róluk, amíg egy ügyet le nem tudtak, 
nem nyughatnak: ha valamelyikük odavész, 
menten egy társa áll a helyére.  

Yllinor  

Mogorva Chei által P.sz. 3592-ben 
alapított királyság, fővárosa Ru-Shennon. 
Négy tartományra oszlik, népei - ilanoriak, 
elfek, tarranok és az itt őshonos nomádok - 
békében élnek. Népessége hozzávetőleg 
húszmillió fő, államvallása az Arel-hit. Dél-
Ynev egyik nagyhatalma, még a Dúlás 
(P.sz. 3676) sem okozott itt számottevő 
károkat - a pyarronhű államok közül 
egyedül Yllinor vészelte át ilyen „könnyen” 
a háborút. Chei király seregei már a 
következő év tavaszán támadásba mentek 
át, s fokozatosan megtisztították a Gályák 
Tengerének mellékét Shackallor hordáitól.  

Via Shen  

Az északi embervadászklánok 
legismertebbike és legrespektáltabbika. 
Erentől nyugatra, a senkiföldjén tanyáznak 
birtokukon, mely hat erdei falut foglal 
magába. Elsősorban testőrök, gyakran vetik 
be őket különösen kényes és veszedelmes 

helyzetekben - kémkedéssel és titkos gyilkoságokkal 
nem foglalkoznak. A klán székhelyének pontos 
helye ismeretlen, a Via Shen-i embervadászok ha 
akarnák sem tudnák elárulni, elméjüket olyan 
mágikus abroncs védi, hogy mielőtt az információ 
kitudóhatna, az embervadász elfelejti azt. Állítólag 
különös mágikus képzést kapnak, sőt, azt is tudni 
vélik róluk, hogy nem dorani mesterektől, ezt 
azonban makacsul tagadják mindahányan.  

Vigyázók  

Doran hadserege; mágikus úton kondícionált 
lovagok rendje, akiknek egyetlen feladata, hogy az 
északi varázslóállam biztonságára ügyeljenek. 
Létszámukat 555-ben határozták meg egykor, új 
tagot csak olyankor fogadnak maguk közé, ha 
valamelyikük meghal. Minden idők legkitűnőbben 
felszerelt serege, hisz Doran varázslói nemcsak 
felszerelésüket, fegyvereiket itatják át mágiával, de 
testüket és szellemüket is. Szabályzatuk szerint nem 
léphetik át Doran határait, ám az utóbbi évszázadban 
- végveszély elhárításának okán - két ízben 
felmentést nyertek e megszorítás alól. A Rend 
nagymestere Doran titkosszolgálatának mindenkori 
feje, akinek kilétét sűrű homály fedi.  

Vörös Hadurak  

A Fekete Hadurak ősellenségei, ugyancsak 
kilencen vannak, és az Északi Szövetség, az ifjú 
civilizáció ügyének győzelemre vitelére esküdtek 
fel. Senimoro Daitar, Erigow legendássá vált 
uralkodóhercege, az első Vörös Hadúr a Pyarron 
szerinti 1132-ben nyilvánította ki hatalmát, s közel 
két emberöltőn keresztül egyedül viselte címét. 
Társai sorra jelentek meg a történelem folyamán, 
hogy az ugyancsak fokozatosan felbukkanó fekete 
lobogók rontó hatalmát ellensúlyozzák.  

Weila  

A kyr istencsalád tagja, a Sorskovács. A 
birodalom széthullásával hívek nélkül maradt, 
kiszorult Ynev elsődleges anyagi síkjáról - a 
híresztelések azonban arról szólnak, hogy a Pyarron 
szerinti II. évezred folyamán Weila néhány papja 
Calowynről Ynevre érkezett, hogy felélessze 
kultuszát. Egyházáról és híveiről egyelőre sehol sem 
tudnak: ha vannak is, a legnagyobb titokban 
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tevékenykednek, hogy fel ne hívják magukra a 
gyűlölködő Tharr figyelmét.  

Wolkum Naizerd  

A Pyarron szerinti 3589-ben született dorani 
nemes, a térmágia mestere, a varázslóváros 
nagytanácsának tagja, befolyásos északi diplomata. 
A Pyarron szerinti 3692. esztendőben - a sagrahasi 
ütközet után - nevét törölték a Szövetség 
krónikáiból; a későbbi nemzedékek számára csak 
Szemként, hermelinpalástú árulóként ismert.  

Karakteréről, céljairól csak elfogult 
elbeszélésekből alkothatunk fogalmat. Biztosnak 
látszik, hogy gaztetteire nem a bírvágy, s nem is 
valamely belső parancs ragadtatta; azt tartják róla, 
ismerte a Hetedkor végéről szóló Jóslatot, s a benne 
foglaltak kiküszöbölésével óhajtott új irányt szabni a 
történelemnek. Bukását önteltsége és politikai 
szűklátókörűsége okozta: alábecsülte, eszközének 
tekintette a Fekete Hadurakat, nem ismerte fel, hogy 
azok játékszerként bánnak vele, s győzelmük után 
halálra szánják. A hagyomány szerint maguk a Jóslat 
őrei, a Di'Luan-i Orákulum árnyékpapjai leplezték 
le, más források egy titokzatos ókyr szekta szerepét 
hangsúlyozzák - tény, hogy Naizerd ellen szóló 
konkrét bizonyítékok sosem kerültek napvilágra; 
bűnössége akkor vált nyilvánvalóvá, mikor az 
ostromlott Davalon fellegvárában társára, a 
nekromanta Alyr Arkhonra támadott. A félelf mágus 
elpusztítani ugyan nem tudta, de olyannyira 
meggyengítette ellenfelét, hogy az menekülni, 

haláláig (P.sz. 3698?) pedig bujdosni 
kényszerült a Szövetség és a kalandozók 
haragja elől.  

Niarei források szerint Tier Nan Gorduin 
ölte meg a mennyei birodalom határán 
emelkedő hegység egy elhagyott kolostorában, 
a Miracle Adeptia azonban sejteni engedi, hogy 
a Szem pusztulásában felsőbb hatalmak 
játszották a főszerepet - Kaoraku, a 
sárkányisten nem óhajtotta, hogy az emberiség 
e makacs ellensége az ő alattvalói közt leljen 
menedékre.  
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