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Első Kor 
Az ősemlékezetben őrzött 

Teremtés kora, mikor más volt még az 
egész világ: a hetedkori fajok rá sem 
ismernének talán. A napjainkban 
aquirokként ismert ősi népek uralták, 
legendáik szerint istenek és démonok 
járták a földeket, hegységek és tengerek 
születtek; ekkor kelt fel először a nap, 
ekkor gyúltak ki a Három Hold fényei. 
Sárkányok és pegazusok szárnyaltak a 
felhők fölött, és ekkor született az 
óriások és a törpék népe is. A Szépek 
Népe számára ez volt a Sírások Kora: a 
Förgeteg kiragadta őket istenük honából, 
és szétszórta őket Ynev kontinensén. 
Ekkor zöldellt az Ófa: a föld méhéből 
táplálkozott és egészen az égig ért, 
odvaiban és ágai között egész kultúrák 
nyíltak ki és virágzottak el. 

Égi Pöröly sújtotta le a 
világkorszak végén: esztendőkig lobogó 
tüze megvilágította a gyászba öltözött 
eget... 

Másodkor 
Az Aquir Háborúk kora: a Terdt 

Tanácsba tömörült ősfajok pusztító 
háborúkat vívnak a Szépek Népével és a 
velük szövetségre lépő sárkányokkal. Az 
esztelen tombolás ismét átformálja a 
kontinens képét: hegyeket vet szét, új, 
hatalmas beltenger keletkezik, és több 
helyütt is elsivatagosodnak az addig  

élettől lüktető erdőségek. Végül a 
Terdt Tanács győzedelmeskedik: 
Ekrim Ekraram, az Opálhajós, lebűvöli 
a Harmadik Holdat az égről, és a 
sárkányok aludni térnek - de homályos 
jóslatok születnek egy eljövendő 
Holdkeltéről és az Ébredés koráról... 

Harmadkor 
A fajháborúkban megtépázott 

népek Délen és Északon egyaránt 
visszahúzódnak. A Szépek Népe 
odahagyja Északot, és megbújik a 
Délvidék végtelen erdőségeiben: 
csupán Veh Lar és Rehiar vidékén 
marad néhány Család. Az északi 
aquirok az Ófa korhadó gyökerei közé 
húzódnak, a későbbi Ediomad 
rögvidéke alá - és irigységgel vegyes 
gyűlölettel szemlélik a feltörekvő új 
fajok, az orkok és emberek marako-
dásait. 

Negyedkor 
Cranta virágkora: az első 

emberek alkotta állam vérrel és vassal- 
de főleg vérrel- tartja fenn magát. 
Végeérhetetlen háborúkat vív az 
északon maradt elfekkel és az ork 
hordákkal, de még önmagával is: 
többször is darabjaira hullik az évezre-
dek során. Tétlenül nézi végig Vel'Lar 
és a Koponyaszövetség háborúját, 
aztán meghódítja az elnéptelenedett 
földeket, de alig ezer esztendeig 
élvezheti csak a győzelem ízét.  
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A Pe. XVIII. évezredben hóhajú nép veti meg lábát a 
kontinens nyugati partjain - a kyr hódító 
megérkezett… 

Ötödkor 
Kyria tündöklésének kora Északon, az Első 

Manifesztációs Háború kitörése a Délvidéken. A 
félmondatnyi történelem javarészt vért és szenvedést 
takar: évezredekbe telik, hogy a kyr hódítók letörjék 
a crantai utódállamok ellenállását, délen pedig, a 
pusztító háborús mágiák nyomán ekkor születik meg 
a kontinens leghatalmasabb sivataga, a Taba el-Ibara 
homokvilága. A világkorszak egy birodalom 
összeomlásával ér véget: az Orwella néven ismert 
entitás és a Pártütés mindössze ötszáz év alatt 
végbeviszi, amire tizennégyezer esztendő sem volt 
képes - a kyrek álmait örökre elmossák az új 
Káoszkor hullámai. 

Hatodkor 
A Délvidéken látszólagos nyugalom honol, ám 

leple alatt a kontinens nyugati peremén egy sötét 
hatalom bontogatja szárnyait: Krán. Északon kyr 
ut6dállamok dacolnak a Pártütés korának elszabadult 
démonaival; ekkor vívja kegyetlen testvérháborúját 
Dawa és az elfajzott Új-Ryek, hogy a viadalból a 
nevető harmadik, az árnyak mögött neszező Shulur 
kerüljön ki győztesen - rémálmokat dédelgető 
nagyjainak torzszülötte lesz majd a hetedkori Toron. 

 
 
 
 

 

Hetedkor 
Bran mester és az erioni események 

jelenkora: a kyr partraszállástól húszezer 
esztendő választja el. Északon az Északi 
Szövetség és Toron, délen Pyarron, Shadon és 
Krán a leghatalmasabb felek: az emberfeletti és 
emberalatti lények csak kevés szerephez jutnak 
ekkor. Úgy tartják, a Hetedkor az emberi nem 
virágkora - de a Krónikás ébredtekor már 
alkonyodik.. . 

Nyolcadkor 
Az újjászülető Káosz ideje. Egyre többen 

rettegik beköszöntét: úgy tartják, északon 
Toron véres tort ül majd a Szövetség romjain, 
Délen pedig... de senki nem tud semmi biztosat. 
Csak egyvalamiben egyeznek meg a jóslatok: 
bármit tartogat is a sötét jövő, a Nyolcadkor a 
Fekete Hold keltével veszi majd kezdetét… 
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