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Észak: 

• egy haonwelli elfvérű nemes és egy 
ereni hölgy esküvőjébe Mallior egy 
előkerült ereklyéje avatkozott közbe 
Keselyszirt kastélyában 

• a Dorcha látogatást készül tenni a 
híres varázslóvárosban, Doranban és 
díszes követségét el is kezdték 
összeállítani a számára 

• Ifinben újabb árnytemplomot 
készülnek szentelni, amit más 
vallások nem néznek jó szemmel, 
ezért megszigorították a 
városőrséget 

• tovább dúl a hajsza a 
Bíborgyöngyökért, Sinemos-ban egy 
boszorkányrend épületét 
robbantották fel, Abasziszban egy 
enoszukei klánt változtatott porrá az 
eseménysorozat 

• egyre magasabbak a tétek, de senki 
sem tud bizonyosat arról, hogy 
melyik fél birtokol jelenleg többet a 
gyöngyök közül 

 

Nyugat: 

• a Salamboo Kereskedelmi 
Szövetségben terjedő új hit, az 
Építő nevezetű entitás egyre 
nagyobb teret hódít a köznép 
körében 

• a Nemesség titkos paktumra lépett 
a sníl nép vallási vezetőjével, hogy 
elejét vegyék a további terjedésnek 

• Vihardúc erődjének pyar tisztjeit 
és katonáit leváltották és szélnek 
eresztették, a tisztes zsákmánnyal 
és végkielégítéssel leszerelt 
veteránok a négy égtáj felé 
indultak el otthonaikba, 
vállalkozásokat kezdeni vagy 
kalandozni 

• Az Elátkozott Vidéket egy kisebb 
Adron különítmény lepte el, 
határozott céljuk, hogy kivívják 
istenük végső elismerését, kegyét. 
A fiatal papokkal viszonylag 
hamar megszakadt az egyház 
kapcsolata. 
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Dél: 

• a Hradzs területein bevezették a kötelező utazó 
passzust az idegenek felfedezése céljából, a volt 
sejkségek egyesített ereje 

• pyar régészcsapatok hatoltak be külön 
engedéllyel a Mélysivatagba saját 
felelősségükre, hogy az amundok egykori 
szállásterületeit tanulmányozzák 

• a féldomíniumok területein megtorpant a 
domvikiánus hitterjesztés és egy szerzetest 
menesztettek az uralkodóhoz segítségért 

• Yllinorban bezáratták a dzsad bankházakat 
királyi parancsra, de indoklás nélkül, a sértett 
bankárok Új-Pyarron támogatásában 
reménykednek 

• aggasztó hírek érkeznek Elfendelből eltűnt ó-elf 
hatalmasságokról és a félszigetet lassan elárasztó 
víztömegről 

Kelet: 

• Új-Godon földjén nem csillapodnak a kedélyek 
és nagy néptömegek vándorolnak el, konok 
rablólovagok birtokolják a fontosabb szorosokat 

• északról és délről is kutatócsapatok, kalandozók 
indulnak a Manifesztáció árnyékában elpusztult 
Keleti Városállamok felderítésére 

• útjukat az öbölben megélénkült 
kalóztevékenység és a Keleti-Óceán dühödt 
hullámzása is nehezíti, ahogyan a vidék mágikus 
védgátjai megsemmisültek az évek során 

• az Ikerhegyeken, a Namené síkság és az Északi 
Városállamok találkozásánál az Agyartorony  
mágusai felveszik az Orfenita rend titulust új 
magiszterük, Orphan Nagymester tiszteletére 

 

 

Erion: 

• Erion hercege leányát egy északi iskola, az 
Erigowi Hercegi Akadémia gondjaira bízza, 
fiát maga mellett tartja és felkészíti az 
uralkodásra 

• a láncbarátok sohasem látott rabszolga 
kiárusítást tartanak a kikötőnél, de a 
polgárság ellenérzésein kívül egyik városi 
érdekcsoport sem tesz ellene semmit 

• a Nekropolisz terjeszkedése révén az 
élőholtak átjutnak a falakon és a 
Szegénynegyed utcáit róják, a városőrség és 
a kalandozók együttes összefogása ellenére 
is visszaszorítani nem, csak meggátolni 
sikerült az előrenyomulásukat, követeket 
küldenek a dartonitákért 

• az enoszukei kerületben az egyesítés 
legnagyobb képviselőjét meggyilkolja egy 
gorviki család kalandor lelkületű 
paplovagnője és két idegen szolgája, a 
szuke klánok egymással versengve erednek 
a nyomukba, azonban egy család rájön, 
hogy mindez csak a Mélység terve volt és a 
gyilkosokat összeereszti az aquirok 
küldöttjével, bár az Imeko torony nem lelt 
új gazdára, a gyilkosokat sikerült kézre 
keríteni és lefejezni … állítólag 
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