
 

 

 
 

A XIV. Zászlóháború 
(Psz.3692-3697) 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Előzmények 

 

A Pyarron szerinti 3691-es 
esztendő eseményei 

A Vizek hónapjai (Psz. 3691) 

Hullámok hava 

• III. Zorkast, a Hatodik Fekete 
Lobogó választottja, hathatós toroni 
segítséggel elfoglalja Rowon 
városát, és jelentős területeket hajt 
az uralma alá, amiken elkezdődik a 
toborzás és kiképzés. 

Tengercsend hava 

• A Traidlan-hegység Halálhozók 
néven ismert ork törzse szokatlan 
szervezettséggel csap le tarini 
erősségekre (Sagtakarr, Konkh) és 
soraikban feltűnnek a rettegett 
wyvern-lovasok is. 

• Amíg az ork csapatok lekötik a tarini 
erők egy részét, addig egy ediomadi 
aquirokból álló elit különítmény 
elragadja a Harmadik Vörös 
Lobogót, Kabur Lah erődjéből. 

 

A Harc hónapjai (Psz. 3691) 

A kvart átfogó eseményei 

• Tiadlanban súlyos belviszály 
bontakozik ki – többen is kikiáltják 
magukat királynak. 

• Erenben végképp elmérgesedik a 
viszony az elfekkel.  

• Délvidéken Rowon elestének 
hírére maremita lovagsereg 
gyülekezik. 

Zivatar hava 

• Darton Szent Tüzében a Doardon-
hegység orkjaiból megszületik a 
Hallgatagok fehér ork törzse. 

A XIV. Zászlóháború 
történései 

A Pyarron szerinti 3692-es 
esztendő eseményei 

A Bosszú hónapjai (Psz. 3692) 

A terc átfogó eseményei 

• A tarini törpék visszavonulásra 
kényszerítik a Halálhozókat. 

Pengék hava 

• Vaskezű Alex közel 3000 
maremita lovag élén elindul 
Északnak Erion városából. 
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A Dal hónapjai (Psz. 3692) 

Lant hava 

• Ifinből áthajózzák a toroni hadba állítható 
abasziszi falanxokat Shulurba, viszont a 
tengermelléki falanxok, Lord Calyd Ruplert-
Cetiehir Dal Karnelian vezetésével 
ellenszegülnek a nagykirály akaratának, és 
nyugat felé hajóznak. 

A Tűz és Fény hónapjai (Psz. 3692) 

A kvart átfogó eseményei 

• A Halálhozók újult erővel csapnak le, de most 
Gianag területén, Hartingra. 

Áldozat hava 

• A Doardont és az Ediomadot elválasztó 
völgyben sereggé egyesülnek Airun al Marem 
fehér orkjai és Alex nehézlovassága, hogy 
északkeletnek vegyék az irányt.  

• III. Zorkast rowoni zsoldosseregét áthajózzák 
Daranából Sabbúlba. 

• Az időközben partot ért Karnelian falanxokat 
Alidar alatt éri utol egy toroni büntetőhad – a 
véres vízi ütközetben, ahol a tó szörnye is 
felébredt, odavész a toroniakat irányító Amnet 
am Keilor, és a veszteségek árán végül győztes 
Calydék a dwoon határ felé veszik útjukat. 

• Alidarba érkezik Sinil Dialaid, az alidaxi Fekete 
Lobogó hordozója, de kalandozók a végső 
halálba taszítják, a Lobogó új választottja 
Liliath, aki a Királykirálynő néven lép Alidax 
trónjára. 

Engesztelés hava 

• A Sinemosi Liga megegyezik Toronnal, hogy 
átszállítja a keleti barbár hordát Dagh Piettenbe, 
de az utolsó pillanatban Dakul kán (a Kilencedik 
Fekete Lobogó hordozója) kiszimatolja a csapdát 
és haragját a kikötőkre zúdítva (Haralk, Rawill 
Tagge) Alidax irányába halad, a Liga pedig 
szétzúzza a tengermelléki barbárok hajóit, és 
ezzel végképp magára vonja Toron dühét. 

Lángok hava 

• A Kard Testvériség nagymestere (Arnil dhu 
Agron, 4. Fekete Hadúr) által vezetett ork 
sereg betör Tiadlanba, és a Howa-medencén 
keresztül a Kenzal-havasok hágói felé 
menetel, hogy átkelve bevegye Davalont. 

• Toron 5 tartományából egyesített légiók 
lépik át a Vinverio menti határszakaszt és 
rohanják le Tiadlan városait (elesik pl.: 
Welgorde, Tilligel, Sabaor), a dorcha 
(Shirin wri Kriles, 2. Vörös Hadúr) az Elya-
hegységbe vonul vissza, hogy egyesítse 
haderejét. 

• Eren nyugati határszélén megszaporodnak a 
nomád betörések. 

Feloldozás hava 

• Toron nagy erőkkel rohanja le a Dwyll 
Uniót: a pidera-shíni és a lakhassyni 
egyesített légiók az erigowi határ felé 
menetelnek míg az ork Csonttörők és 
Bűvölők csapatai a Vinali-medencére 
zúdulnak, a Lord Ral da Ranga (7. Vörös 
Hadúr) által védett Davalon megdöntésére 
pedig III. Zorkast rowoni zsoldosait és a 
sabbúli egyesített légiókat küldik. 

• Rosanna de Lamar a Kilencedik Vörös 
Lobogó alá gyűjt hadat Sin Veleris mellett, 
és Davalon felé tör. 

• A toroni fősereg az aszisz falanxokkal 
együtt megindul Shulurból északnak. 

• A rhíni egyesített légiók átkelnek a 
Márványfalon, és a Gashún-folyó mentén 
Eren felé nyomulnak. 

A Tudomány hónapjai (Psz. 3692) 

Ifjak hava 

• Davalon alatt, Sagrahas mezején bontakozik 
ki a XIV. Zászlóháború első nagy ütközete, 
amelynek döntő akkordja Rosanna 
seregének megérkezése és a maremita had 
(Barlangi Szent Jakhúl első megjelenése) 
meg a Dal Karnelianok falanxának 
csatlakozása a Vörös Hadurakhoz, így az 
Unió fővárosa nem került az ellenség 
kezére, a gro-ugoniak a kenzali hágóhoz, a 
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toroni/rowoni seregmaradékok a 
Feketegáthoz vonulnak vissza. 

Beavatottak hava 

• Dakul kán megállapodik a 
Kristálykirálynővel, hogy lerohanják Dakh-
ot. 

Esős évszak átfogó eseményei  
• A keleti barbár hadak hídfőállásokat 
építenek ki Dakh határán, és az alidaxi 
udvar is megkezdi a diplomáciai 
aknamunkálatokat. 
• A toroni légiók a dwoon hadak 
kitartása miatt csak ekkor érik el az erigowi 
határt, így a hágókat sikeresen meg tudják 
védeni a határvédő egységek. 

A Pyarron szerinti 3693-es 
esztendő eseményei 

A Bosszú hónapjai (Psz. 3693) 

Pengék hava 

• Dakul kán seregei élén megtámadja 
Dakh-ot. 
• A toroni flotta egy része blokád alá 
vonja Antera és Dakh kikötőit és 
megkezdődik a nagyszabású flottaegyesítés 
a Sinemosi Liga ellen. 
• A dakhi Majorátus gyors taktikai 
döntést hoz és főseregét átcsoportosítja 
Covuslarba, viszont ez Rasennai feladásával 
jár. 

Csontok hava 

• A lakhassyni egyesített légiók az 
áttelelés után keletnek törnek, hogy Ven-
Routen tartománynál nyomuljanak be a 
hercegségbe. 
• A gianagi várvédők döntő csapást 
mérnek a Halálhozókra és megállapodnak a 
tarini törpékkel, hogy segítenek védeni 
országukat, amíg a haderő nagy része 

délnek masírozik, hogy egyesüljön az ereni 
hadakkal. 

Hamvak hava 

• Csata a Nelhac gázlójánál, ahol a maremita sereg 
egy átkelésnél lepi meg a lakhassyni légiókat és 
arat győzelmet felettük (Szent Jakhúl második 
megjelenése, Sellion Frandon haditette). 

A Dal hónapjai (Psz. 3693) 

Lant hava 

• A pidera-shíni légiók folytatják az ostromot a 
Zara-hágó erősségei ellen és az Meleg évszak 
végére felőrlik az ellenállást, de a sok veszteség 
miatt inkább bevárják az erigowi főhadat. 

• A haonwelli sereg megindul, hogy egyesüljön 
Erigowban III. Dagatere Vörös Lobogója alatt a 
hercegség hadaival, de nem sietik el a dolgot, így 
útközben felvonulásokkal és tornákkal ünnepelik 
a Dal hónapjait. 

A Tűz és Fény hónapjai (Psz. 3693) 

Engesztelés hava 

• Erigow városában a folyamatos nemesi 
torzsalkodások ellenére sikerül a 
seregösszevonás és megindul a had, viszont a 
Zara-hágónál meg is törik a lendület a lakhassyni 
légiók hídfőállásain, ez évre a Nagyherceg 
energiáit a sereg összetartása köti le. 

• A shuluri fősereg akadálytalanul lépi át a 
Pengefalat és beveszi Elharesse városát. 

Lángok hava 

• A rhíni légiók előrenyomulását Magras mellett 
tartóztatják fel dwoon hadak, ugyan szétverik 
őket, de elérik, hogy a toroni had nem éri el 
ebben az évben az ereni határt. 

A Tudomány hónapjai (Psz. 3693) 

Ifjak hava 

• Dakul kán keleti barbárjai beveszik és kifosztják 
Cavuslart, Dakh összeomlik. 
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Átfogó történések (Psz. 3693) 

• A Csonttörők és a Bűvölők fosztogatva uralják a 
Vinali-medence nagy részét. 

• Rosanna és Calyd seregeivel nyújt segítséget 
Lord Ral da Rangának Davalon és környéke 
stabilizálásában. 

• Tiadlanban sorra esnek el a városok (Daum, 
Tlais, Chasiel – meghal a duin is), a toroniak 
beveszik az utolsó quiron-tengeri kikötőt (a 
tiadlani hajók csatlakoznak a Sinemosi Ligához) 
is és az ork Irgalmatlanok hatalmas 
hadszereikkel ostrom alá veszik Tuil városát. 

A Pyarron szerinti 3694-es esztendő 
eseményei 

A Bosszú hónapjai (Psz. 3694) 

Csontok hava 

• Ezüstcsákány Grain, Bul Ruurig Küldötte 
válogatott hadtestével visszaszerzi Ediomad 
Belső Csarnokaiból a Harmadik Vörös Lobogót 
és hazaviszi királyának (Torrof Oggi) Tarinba. 

Hamvak hava 

• A toroni egyesített armada megindítja az 
inváziót a Sinemosi Liga ellen, a Meleg 
évszakban sorra esnek el vagy kapitulálnak a 
szigetek és kikötők, a Liga hajóhada egyre 
keletebbre szorul, de ütközetet nem vállal. 

A Tűz és Fény hónapjai (Psz. 3694) 

Áldozat hava 

• Tiadlanban több toroni légió egyesül Elya alatt 
és ostrom alá veszik a fővárost, a Daumot eltipró 
dassi légiók viszont átvágnak a Hedragon, és jó 
stratégiai érzékkel lezárják az ilanori/dwoon 
határt. 

Engesztelés hava  

• III. Dagatere ostromai továbbra sem járnak 
sikerrel, és serege kettészakad, a vakmerő 
ellenszegülők keletnek indulnak, hogy 
megkerüljék a Daibolt, de belefutnak a dassi 

hadban szolgáló Koromseregbe, akik mind 
egy szálig lemészárolják őket. 

• Az egyesített ereni/gianagi hadak 
megindulnak Erenből délnek, Siccaleon 
báró, Eren régense vezetése alatt. 

A Tudomány hónapjai (Psz. 3694) 

Ifjak hava 

• Az ereni/gianagi sereg csatát vállal a Lorn-
nak nevezett magányos sziklavonulatnál a 
rhíni légiókkal, akiknek sorai között 
feltűnik a félelmetes Őzbakos Sápadt 
Lobogó. Ugyan legendákba illő a 
kékköpenyesek hősiessége és az 
alabárdosok kitartása mégis az a hír járja, 
hogy kevés lett volna, ha a környék ősöreg 
hatalma nem áll a Szövetség harcosai mellé. 
Hogy miként elevenedett meg a föld, nem 
tudni, ám a jól értesült katonák 
visszaemlékezéseikben a Titkos Szekta 
magányos szerzeteseiről számolnak be.  

Bölcsek hava 

• Gondos előkészítés után a Hatodik Vörös 
Hadúr is hadba vezeti népet, de a 
csikósoknak még Khar Nan Duriff 
vezényletével sem sikerül áttörniük a tél 
beállta előtt a dassiak határblokádját.   

Átfogó történések (Psz. 3694) 

• Dakul kán Dakh leigázása után Anterára vet 
szemet, és előkészületeket tesz a pyarronita 
hitű királyság lerohanására. 

• Az Abaszisz és Rowon között elhelyezkedő 
városállamok lépésre szánják el magukat a 
fenyegető barbár veszedelem ellen, felbérlik 
az ork Vas Fiai törzset, hogy állítsák meg 
Dakult. 

• A maremiták leszámolnak a Daibol keleti 
vonulataiban maradt toroni 
csapategységekkel, majd levonulnak a 
Vinali-medencébe, hogy felvegyék a harcot 
a két toronbarát ork törzs harcosaival. 

• A két, Sagrahasnál győztes Vörös Hadúr 
további területeket szabadít fel az Unió 
területén. 
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• Calyd Ruplert-Cetiehir Dal 
Karnelian hajthatatlan és hadával nyugat 
felé tör, hogy harcoljon a shuluri fősereg 
ellen. 
• A Látók több nemzetségét a kenzali-
hágó megtartatására hátrahagyva a gro-
ugoni erők a Feketegátnál újraegyesülnek a 
rowoni/sabbúli hadakkal és a toroni fősereg 
irányába masíroznak tovább. 

A Pyarron szerinti 3695-ös 
esztendő eseményei 

A Halál hónapjai (Psz. 3695) 

Kacaj hava 

• Az Irgalmatlanok beveszik Tuil 
városát és kifosztása után felgyújtják, a 
tiadlani hadszíntéren folytatódik Elya 
ostroma és a dorcha köré gyűlt sereg 
zaklatásai miatt a stabilizációs harcok is. 

A Dal hónapjai (Psz. 3695) 

Ébredés hava 

• Birak Gal Gashad a Látók 
törzsfőnöke egy megfelelő pillanatban 
maradék népével elszakad a nyugatra 
vonuló seregtől, hogy az Esős évszak 
kezdetére már egyesülve a kenzali-hágónál 
maradt övéivel a Hedrag bércei között 
haladjon szülőföldje irányába. 

Meleg évszak átfogó eseményei 
• Ral da Ranga ezredei újabb dwoon 
városokat szabadítanak fel és űzik vissza az 
orkokat a Pidera völgyeibe. 

A Tűz és Fény hónapjai (Psz. 3695) 

Engesztelés hava 

• A sinemosi/tiadlani hajóhad 
váratlanul áttör a toroni hajók gyűrűjén, de 
Tennegar-szigete mellett látszólag csapdába 
kerülnek, és a concitatorok vesztükre 

kiadják az általános támadást, de ekkor a 
szigetről váratlan segítség érkezik, a Rumilanti-
tengerről kalózok és északkeletről az ork 
Viharkeltők hajói támadják hátba az ellenséges 
hajókat. Több napos öldöklő tengeri küzdelem 
után sikerül megfutamítani a toroniakat. 

Feloldozás hava 

• A zara-hágói állóháborúban az hoz fordulatot, 
hogy tarini törpe egységek követnek el 
kulcsfontosságú helyeken szabotázsokat, 
omlásokat előidézve. Összhangban támadásba 
lendülnek az erigowi/haonwelli seregek is és 
visszavonulásra kényszerítik a hágótartó 
toroniakat. 

A Tudomány hónapjai (Psz. 3695) 

Ifjak hava 

• A rendezetten a fősereg irányába visszavonuló 
pidera-shíni légiók útját a maremita haderő állja 
el a Watusi-síknál, és az északiakkal alkotott 
harapófogójuk felőrli a toroni egységeket, majd 
egyesülve a shuluri főhad elé igyekeznek. 

Beavatottak hava 

• A toroni fősereg Elharessénél bevárja a gro-
ugoni/rowoni sereget. 

Esős évszak átfogó eseményei 

A Hatalom és a Szertartások hónapjai 
(Psz. 3695) 

Esküvések hava 

• A Meleg évszakban Anterában súlyos harcok 
bontakoztak ki a Jadile-völgyében, és amikor 
már úgy tűnt, hogy a barbárok elsöprik a 
királyságot a hegyekből lezúduló Vas Fiai 
fordítottak a sors kerekén, de a döntő ütközet 
még elmaradt. 
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A Harc hónapjai (Psz. 3695) 

Kék Acél hava 

• A toroniak a Vinali-tónál kényszerítik csatára az 
ereni/gianagi csapatokat és hamar felőrlik az 
északiak ellenállását, akik a Daibol felé 
vonulnak vissza. Üldözésükre jelentős erőket 
küldenek, amit a megérkező 
maremita/erigowi/haonwelli sereg kihasználva 
beékelődik és elszigeteli az üldözőket, akik két 
tűz között emésztődnek fel, amíg a calydi falanx 
és az időközben csatlakozó dwoon hadak délről 
zaklatják a toroni sereg magját.  

• A döntő ütközet több hetes öldöklő csatává 
bontakozik ki, de végül a Vörös Hadurak 
győzelmével zárul.  

Főbb történések (Vinali csata) 

• Szakadatlanul hulló eső, mely megduzzasztja a 
környék vizeit. 

• A Sötét Angyal és Barlangi Szent Jakhúl 
(harmadik) megjelenése. 

• Alyr Arkhon és adeptusainak feltűnése a 
Szövetség oldalán. 

• A haonwelli elf íjász század több híres haditette. 
• 3 Sápadt Légió elpusztítása: a teknősös 

Csontgárdát a maremiták, a galambdíszest az 
ereniek és a keselyű alatt vonulókat a Karnelian 
falanx. 

• Lord Ral da Rangát ártó mágia sebzi meg, ő 
mégis ezredei élén marad. 

• Fontos kitérni III. Zorkast dicstelen halálára, hisz 
a krónikák tévesen a megáradt Lorn-folyót 
nevezik meg, a rowoni hadvezér hullámsírjaként. 
A hiba az északon népszerű mondásból ered 
(„Ijedtében a Lornig szaladt.”), ami a „nagyon 
messze” szinonimája, így pusztán költői 
túlzásról van szó. Valójában maga Airun és Alex 
vezetett hosszú hajszát a Fekete Hadúr ellen, 
melynek végén Lobogósul űzték bele az 
Armagassba ömlő felduzzadt Miragass folyóba. 

Sólyomszárny hava 

• A győztes csata után a maremiták és Calyd 
kiszállnak a további harcokból, és a 
Márványfalon áttörve a tengerig nyomulnak, 

ahol a háború kezdetén a rowoniakat 
átszállító rowoni sabard kereskedők hajói 
várják őket. 

Holdak és Vándorok hava 

• A vinali-tavi győzelem hírére Rosanna de 
Lamar az ilanori határ felszabadítása mellett 
dönt, és Duriff hadúr csikósaival szétzúzzák 
a blokádot. 

A Pyarron szerinti 3696-os 
esztendő eseményei 

A Teremtés és Pusztítás hónapjai (Psz. 
3696) 

Szándék hava 

• A rowoni kereskedők hajósai vállalják a 
kockázatos átszállítást és a part vonalát 
követve Salknál kiteszik a maremitákat, 
majd Lord Calyd Ruplert-Cetiehir Dal 
Karneliant is hazaszállítják a Szigetbirtokra. 

A Halál hónapjai (Psz. 3696) 

A terc átfogó eseményei 

• A maremita sereg átmenetel 
Abasziszon, sőt a toraniki 
hercegkapitány, Lothar dul 
Hossad, három birtokot is a 
rendelkezésükre bocsát. 

Sikolyok hava 

• A Vas Fiai és az anterai csapatok 
megindítják a végső támadást a keleti 
barbárok ellen és a csata forgatagában 
sikerül levágniuk Dakul kánt, mire úrrá lesz 
a barbár seregen a hadúri lobogó utáni 
vágy. Az anterai/ork erők taktikusan 
visszavonulnak és várják az öldöklés 
végkifejletét. 

• Végül az egyik kán megszerzi a Kilencedik 
Fekete Lobogót, és őrült vágtába kezd a 
messzi szálláshelyek felé. A többiek egy 
része beszáll a versenyfutásba, de jelentős 
részük dönt a délkeleti irány mellett, hogy a 
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Viharkeltők szállásterületeit prédálja föl. 
Antera felszabadul és a Vas Fiai is 
megkapják jussukat. 

A Bosszú hónapjai (Psz. 3696) 

Csontok hava 

• Tanuria városállama a maremiták 
érkezésének hírére végképp leveti magáról 
a rowoni igát és a függetlenség útjára lép. 

Hamvak hava 

• A maremita haderő megérkezik 
Rowon falai alá és a kapuk megnyílnak 
előttük, a helyőrség átadja a várost és a 
felszabaduló sabard nép vezetése sajátos 
ötlettel áll a Szentháromság elé. 
• A rowoni sabard kereskedők Darana 
kikötővárosát ajánlják fel Airun 
dartonitáinak, szolgálataikért cserébe 
függetlenséget kérve. A Maremita egyházfő 
- kesztyűt dobva az isteneknek rendelésének 
is - elfogadja az ajánlatot, ám a megegyezés 
értelmében - hogy Darton jóslatához hű 
maradjon - a Rowon nevet is magával viszi.  
• Az egykori Darana és területei 
ezután Rowon néven neveztetnek, a 
sabardok országa pedig Sabbaron 
(Sabardok földje), míg egykori Rowon nevű 
fővárosa a Seberia (Sabardok koronája) 
nevet veszi fel.  
• A maremiták és a sabardok minden 
kapcsolatukat megmozgatják az egyezmény 
elfogadtatására és terjesztésére, a lovagok 
pedig akár erővel is igyekeznek elfeledtetni 
a csere tényét és a múltat. Ezért 
találkozhatunk a térképeken hol a parton, 
hol a szárazföld belsejében elhelyezett 
Rowonnal. 

Meleg évszak átfogó eseményei 
• A Sinemosi Liga hajói 
felszabadítják Tiadlan és a Dél-Quironeia 
kikötőit és több toroni/abasziszi 
kikötővárost vonnak blokád alá.  
• Nevezetes a Rak Narval 
tartománybéli Tadzeh városának esete, ahol 

az aszisz nagykirály felbérelte az ork 
Árnyékjárókat a blokád áttörésére, de miután 
azok teljesítették a feladatot, mégse adta meg 
nekik a beígért javakat és kiváltságokat. Az ork 
törzs azóta gyűlöli a dinasztiát, és ott tesz 
keresztbe nekik, ahol tud. 

A Dal hónapjai  (Psz. 3696) 

A terc átfogó eseményei 

• A Vinali-tónál vesztes gro-ugoni sereg maradéka 
a Daibolon keresztül keletnek vonul, majd a 
Hedragba átkelve csak az Ifjak havára éri el 
hazája határát, ahol meglepetésükre Birak Gal 
Gashad csap le rájuk a Látókkal és térdre 
kényszeríti a törzsek vezetői, hogy átvegye az 
irányító szerepet a Vérivóktól. A Kard 
Testvériségen még nem tud diadalt aratni, így 
Reag továbbra is dhu Agron Hadúr és rendje 
fennhatósága alatt marad. 

Lant hava 

• Rosanna, ígéretéhez híven, a Kenzalon keresztül 
betör Tiadlanba, és folyamatosan duzzadó 
seregével (csatlakozik hozzá a dorcha is) 
felszabadítja Elyát, Yaonshinnál vereséget mér a 
még kitartó légiókra és a shíni határszakaszig 
meg sem áll. 

• Haditette a Három Hónapos Hadjáratként 
(Ébredés-Áldozat-Engesztelés havai) vonul be a 
történetírásba. 

Álmok hava 

• Az északi egyesült fősereg tovább menetel 
Toron irányába, de csak az Engesztelés havában 
ütköznek komoly ellenállásba a Pidera gerincén. 
A több mint egy hónapos öldöklő harcokban 
még maga Harsyr Brei, Sogron ynevi helytartója 
is életét veszti. Végül áttörnek a Pengefalon, és 
az év hadi eseményeinek sorát Barr elhúzódó 
ostromával zárják, amit csak a bakpápa megölése 
után tudnak bevenni. Az orvgyilkos, a később 
Airun által szentté avatott, maremita Sekutor 
Frandon, akit elemészt Tharr főpapjának utolsó 
varázslata. 
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A Tűz és fény hónapjai (Psz. 3696) 

Lángok hava 

• A Szigetbirtok Cetiehir nevű szigetén Lord 
Calyd Ruplert-Cetiehir Dal Karnelian, a 
Tengermellék hercegkapitánya feleségül veszi 
Salina Lyavelint, esküvőjükön a kor több neves 
személyisége teszi tiszteletét. 

Esős évszak átfogó eseményei 
• Khar Nan Duriff Vörös Hadúr ilanori 

lovasseregével eléri a Feketegátat, és be is tör a 
Dassi-alföldre, hogy az év végére már Sabbúl 
városa körül verjen tábort. 

A Harc hónapjai (Psz. 3696) 

Holdak és Vándorok hava 

• Tiadlanban helyreáll a Hármas Királyság 
rendszere és megkoronázzák az új királyt és 
felavatják az új duint. 

A Pyarron szerinti 3697-es esztendő 
eseményei 

A Bosszú és a Dal hónapjai (Psz. 3697) 

• Az Északi Szövetség főserege egészen 
Lakhassyn városáig menetel mire a toroni 
császár békét kér és megkezdődnek a 
tárgyalások. 

A Tudomány hónapjai (Psz. 3697) 

Bölcsek hava 

• A XIV. Zászlóháborút a davaloni 
békediktátum zárja le, amit a toroni császár 
küldötte ír alá a Dwyll Unió 
székesfővárosában. 

• A diktátum minden idők 
legnagyobb hadisarcára kötelezi 
Toront 

• Kölcsönösen visszaszolgáltatják a 
hadifoglyokat és halottakat 

• Pontosítanak több kereskedelmi 
megállapodást 

• Leromboltatnak több toroni 
határerődöt 

• Jelentős területi változásokat nem 
rögzítenek 

• Szentesítik a Rowoni Hercegség 
utódállamainak létrejöttét 

• Újra létrehozzák Dakhot, 
pyarronita, szövetséghű vezetéssel  
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