
 

 

 
 

Quiphann titkos története 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

(A Csatos Rézkönyv 
kronológiája alapján) 
Pe. 2707. (Ksz. 14576) - A 

Káoszkori Ház - Listák első teker-
cseinek keletkezése. A tekercsek több 
mint ötezer kyr családot sorolnak fel, 
akik az egykori birodalom északi 
területein élnek vagy ide költöztek a 
Birodalom széthullása után. Quiphannt 
itt jegyzik először, mint Morgena 
istennő álomvárosát. 

Pe. 2966 - egy csataleírás név 
szerint említi a Pidera délkeleti lábainál 
fekvő települést: Ryeket. 

Pe. 2697 - Első írásos emlékek a 
quiphanni építkezésekről: a 
Birodalomban példátlan módon, a 
crantai romokra épült város lakói titáni 
márványhidat emeltek tulajdon házaik 
felett. Más feljegyzések szerint a 
quiphanniak a Cranta-korabeli hídóriást 
csupán helyreállítják. Az építkezés 
céljáról sem akkor, sem később nem 
esik szó. 

Pe. 2690 - körül: a Végtelen 
Hídjának megnyitása Quiphannban - 
ezzel egyidőben az első szűkszavú 
feljegyzések az alakját tetszőlegesen 
váltó zha'tan fajról.  
 

Egyedül az enrawelli krónikákban 
említik jóindulattal a „túlsó hídfő 
népét” - akiknek érkezése talán nem 
véletlenül esik egybe Enrawell hatalmi 
stabilizálódásának kezdeteivel. 

Pe. 2666 - Feltehetően a 
zha'tanok közreműködése eredmé-
nyeképp Quiphanntól északra újfajta 
tudomány beavatottjai tűnnek fel. A 
krónikák ettől az évtől datálják a Dawa 
Birodalom születését, nem titkolva, 
hogy már kezdetben nagy ellentétek 
feszülnek az ifjú Dawa és a hatalma 
delelőjéhez közeledő Ryek között. 

Pe. 2446 - Ryek Első Shaddja, 
Cyriak felfedi Quiphann titkát. Az 
alakváltók összeesküvésének híre eljut 
a shuluri Boszorkányerődbe is, hatalmi 
harcot robbantva ki az ősi falak között. 
Shulur urai végül Ryek mellé állnak. A 
paktum másnapján Ryek démonlovasai 
lerohanják Quiphannt, a zha'tanok 
hídfővárosát, és lakóit válogatás 
nélkül, az utolsó szálig lemészárolják. 
A város elnéptelenedik, az elkövetkező 
századok során csak a közeli Sogron-
szentély papjai emlékeznek Morgena 
egykori városára. 
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Pe. 2411 - A quipnanni Sogron-szentély 
elzárkózik a külvilág elől. Morgena hívei ugyanerre 
az évre teszik istennőjük egyik Hírnökének 
eltűnését. 

Psz. 949 - Az öt kyr isten megjelenik a godorai 
Függőkertben, ahol a korábban színfalak mögött 
dúló ellenségeskedés nyílt összecsapásba torkollik. 

Psz. 3690 - A Révület Kútjában raboskodó 
Hírnök első üzenetei. 
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