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Kráni elfek
Avagy a Hét Domb és Hét Völgy házai

(a szöveg Hiarren Aiy'Nearthan,
renegát kráni elftől származik, aki az
információkat segítségnyújtás fejében
bocsátotta
a
Fehér
Páholy
rendelkezésére. A forrás igazmondása
ezen ok miatt erősen megkérdőjelezhető,
és számos helyen ellentmondásban áll
eddigi ismereteinkkel, de ez az egyetlen
összefoglaló mű a kráni elfekről, ami a
birtokunkban van.)
„Beleegyeztem, hogy ha kijuttattok
a városból, mesélek nektek a hazámról,
és most a szavamnak állok. Nyugodtan
megtehetem,
hiszen
nagyon
valószínűtlen, hogy valaha is hasznát
vehessétek annak, amit elmondok, nem
hiszem ugyanis, hogy eljuthatnátok a
Középső Tartományok mélyére.
A múltunk ősidőkre nyúlik vissza,
de
erről
sokat
tudhattok
az
Elveszettektől is, így csak a lényeges
dolgokat említem. Az Ősökkel - ti
aquiroknak hívjátok őket - folytatott
háború volt az, ami közvetlenül népünk
szétválásához vezetett. Amikor Mallior
elveszett a Bíbor Hadúrral vívott
csatájában, családja a Tanácsban
gyengének nevezték a Nép istenét,
amiért cserbenhagyta a hőst. Miután
eretneknek kiáltották ki őket, elhagyták
az szállásterületüket, felvették a
Ly'Shematenel nevet, ami annyit jelent a
nyelveteken „Tettekkel emlékező”, és
északra vonultak. Az igazi oka a
távozásuknak, és velük együtt mások köztük a mi Házunk - távozásának más
volt. Hosszabb ideje feszült már ellentét

a Népet irányító óelfek, és néhány Ház
között. Hercegünk látta, hogy az az út,
amin az óelfek vezetésével járunk, a
pusztulásba vezet, így csatlakozott a
Ly'Shematenelekhez.
Felvette
az
Aiy'Nearthan, „Az Igaz Ösvényt Járó”
nevet, és a szövetséges Házak közül is
többet rábeszélt a csatlakozásra. A
Nép legjobb harcosai, legerősebb
Házai vonultak hát északra, hogy
visszahódítsák ősi területeiket, s saját
útjukat járják, és új, erős istent
találjanak maguknak. Az idők során
még több másik Ház is csatlakozott
hozzánk, így mire eljött az idő, és a
Kosfejű erre a világra nyitotta szemét,
az Igazak Népe már tizenöt házból
állt.”
„Mikor
először
hallottunk
Ranagol
prófétáiról,
félisteni
gyermekeiről, rögtön tudtuk, hogy ő az
az isten, akire népünk oly régóta várt.
Elindultunk hát, hogy találkozzunk
velük. Rayvanhur volt az első, akit
megismertünk, és a Népet azóta is örök
hűség fűzi hozzá. Az ő szavát követve
telepedtünk le a Birodalom legszebb
erdejeiben,
közel
a
Belső
Tartományokhoz, és kezdtünk hódolni
Ranagolnak. Olyan isten ő, aki
megtestesíti mindazt, amire a Népnek
szüksége van, és erőt ad nekünk.
Természetesen harcoltunk a területen
és határain élő Ősökkel, elpusztítottuk
a
gyengéket,
elkerültük
a
hatalmasokat.
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Harcoltunk egymással is, területek, elvek, és
hatalom miatt. Szállásunk akkor még nem volt
felosztva, nem is neveztük Hét Domb és Hét Völgy
vidékének. Erre csak a népetek érkezése után került
sor. Mintegy ötezer évvel ezelőtt történt, hogy a
fakóvérűek nagy számban kezdték elözönleni a
Birodalmat. Kezdetben nem tartottuk őket komoly
veszélynek, és itt hibát követtünk el. Az érkező
emberek megtámadták a Shiy'Shinteless Házat, akik
legyengültek a belviszályok miatt, elfoglalták
területeit, és szinte teljesen kiirtották őket. Ez már
összefogásra késztetett bennünket. A megmaradt
tizennégy Ház felfüggesztette a belviszályait, és
együttes
erővel
megállította
az
emberek
előrenyomulását. Felosztották a területeket a Házak
között, ekkor alakult ki a Hét Domb és Hét Völgy
vidékének mai formája. Azóta tartózkodunk a
komolyabb viszályoktól, az esetleges nézeteltéréseket
kisebb összecsapások útján rendezzük.
Valamikor ebben az időben történt, hogy a
Kosfejes Úr kinyilatkoztatta Verrion H'Anthall
születését, és a Dai'Hylassien Háznál megszületett
az első kiválasztott gyermek. Magasztos hőssé vált,
tudását magától a kalahorától kapta, és házával
szakítva oktatta az összes utána születő gyermeket,
bárhova tartoztak is. Az ő tanait követjük, az ő
tudását örökítjük tovább ma is, generációról
generációra.”
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A Völgyek Házai:
Dias'Dyanan „a Folyóparti”
Nei'Lyarthan „az Éjben Járó”
Vea'Nerien „a Tűzszemű”
Khea'Khintalass „a Hegyvidéki”
Thae' Nequiryn „a Titkok Tudója”
Syer'Lyarquin „az Éj Ismerője”
Thae'Leinar „a Füvek Tudója”
A Házak mellett több független hatalmi
tényező is létezik még a Hét Domb és Hét
Völgy vidékén. Legerősebbek a lovagrendek,
amelyek igen ősi hagyományokra nyúlnak
vissza,
az
ősidők
harcosait
tekintik
példaképüknek.
Eredetileg
csak
az
Aiy'Umasyrass háznak voltak lovagjai, de
körülbelül tízezer éve az akkori nagymester
álmot látott, melyben Ranagol jelet küldött
neki. Lovagjaival együtt elhagyta hát a Házat amelyet ez jelentősen megviselt - és
megalapította a Quirrta Khinn rendet. Azóta
több más lovagrend is alakult, de ez a legősibb
és leghatalmasabb.
Igen fontos tényező még a Shi-Siquan
klán. Eredetileg a Shiy'Hinteless Ház túlélő
harcosai által alapított szövetség volt, akik
hivatásuknak
a
fakóvérűek
vadászatát
tekintették, és habozás nélkül bármely Ház
segítségére voltak, ha azoknak valamilyen
összetűzésük támadt az emberekkel. Hosszú
ezredévek során váltak csak fejvadászklánná,
miközben tapasztalatokat szereztek az egyéb
birodalmi Klánokkal folytatott harcokban. Ma
már elfek megölésére is vállalnak megbízást,
bár fő célpontjaiknak továbbra is az embereket
tartják. Ha egy Háznak fejvadászra van
szüksége egy másik Ház ellen, és magában nem
boldogul, mindig a Shi-Shiquant keresi meg,
emberi klánokat soha nem bíznak meg
ilyesmivel.
Ez általánosságban jellemző a hatalmi
harcokra is, mindig egymás között intézik el a
Házak. Persze előfordulhat, hogy valamilyen
módon egy-egy Káosz szektát, vagy Szabad
Rendet is a másik ellen fordítanak, de ez
sohasem megbízással történik. Ha valamelyik
Házrol kitudódna, hogy embereket, vagy más
fajúakat fizetett meg azért, hogy a segítségére

Most néhány szó a Házakról, politikáról,
klánokról. Mint már említettem, a Nép tizennégy
házból áll. A Házakat két nagyobb csoportra
oszthatjuk fel, a Dombok Házaira, és a Völgyek
házaira. Amikor régen a területeket felosztották, a
Dombok Házai, a hét erősebb Ház kapta a jobb
területeket, és a Völgyek Házai, a gyengébbek a
kevésbé jókat. Azóta ugyan változtak a Házak
pozíciói, és ezzel a területek egy része is, a régi
felosztás mégis megmaradt.

A Dombok Házai:
Dai'Hylassien „a Holdfényre Lépő”
Aiy'Nearthan „az Igaz Ösvényt Járó”
Ly'Shematenel „a Tettekkel Emlékező”
Aiy'Umassyras „az Igaz Harcos”
Rya'Ryallyes „az Ősők Vadásza”
Shiy'Quantheless „az Erdőmélyi”
Aen'Menthelyass „a Határvidéki”
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legyenek más Ház ellen, azonnal
elveszítené az összes szövetségesét.
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készítik az elfek által használt fegyverek nagy
részét. Egyedül náluk maradt fenn az ősi elf
kovácsok tudása, az általuk készített fegyvereknek,
verteknek nincs párja. A lovagrendek kizárólag tőlük
szerzik be a vérteket - bár ritkán van újra szükségük
- és a legtöbb klán is tőlük származó fegyverekkel
szereli fel harcosait. A fémet a hegyek gyomrába
vájt kohókban, vulkánok tüzében edzik. Egyetlen
mester él közöttük, aki amolyan varázsló-kovács, ő
készíti a lovagi vérteket, illetve a különleges aquirvadász fegyvereket. A történelem során eddig
kétszer fordult elő, hogy meghalt, mielőtt
kitaníthatta volna az utódját, ekkor a Ház a
birodalom egyik leghíresebb (és legmegbízhatóbb)
nekromanta szövetségét kérte fel, hogy hozza vissza
az életbe, amíg az utód el nem sajátít mindent.
(Ugyan a kirendelt nekromanta hazafele vezető útján
mindkét alkalommal véglegesen elhalálozott, de a
Ház bőségesen kárpótolta a szövetséget. Nem
szerették volna, ha kitudódik, hogy kiket és milyen
célra vettek igénybe.)

A kráni elfek lélekszáma nem nagy,
mintegy ötvenezerre tehető (ez teljesen saját
kitaláció, sehol nem találtam adatot arra,
hogy mennyien lehettek, lehetnek az elfek,
akar Kránban, akár máshol). Szigorúan
Házakba szerveződve élnek, minden Ház
élén a herceg áll. A hiedelemmel
ellentétben nem mindegyikük tartozik
elszámolással a sötét elfeknek, a tizennégy
klánból mindössze hatan vannak. Ők azok
akiknek a szállásterületük egybeesik néhány
sötét elf vadászterületével.
Minden Ház több Családra oszlik,
közöttük ugyanolyan viszályok, kisebb
csetepaték vannak (bár ezek sokkal
kisebbek és sokkal inkább kézben tartottak,
szabályozottak) mint a Házak közöttiek,
egy-egy fontosabb poszt, pozíció, vagy jog
elnyeréséért.
Az erdeikben épített tágas városokban
élnek, melyeknek sok köze nincs az
emberek városaihoz. Általában egy Ház
szállásterületén egy főbb város, és hat-nyolc
kisebb, főleg határvédelmi célokat szolgáló
város van. A fontosabb épületeket,
területeket a fegyvereseken kívül a Ház
szolgálatában álló ashirruk által megidézett
lények is őrzik.
A
kráni
elfek,
hűen
őseik
hagyományaihoz, továbbra is türelmesen
vadásznak az aquirokra. Ebben különösen
kiemelkedőek egyes lovagrendek, és a
Rya'Ryallyes klán. Azok az elfek akik
megöltek egy aquirt - ezen persze
nagytudású nemes aquirt kell érteni különös
megbecsülésnek
örvendenek,
bármely Ház szívesen látja őket vendégül,
még ha ellenséges klánhoz tartozik is.

Rya'Ryallyes Ház
Mint a nevük is jelzi (Ősök vadásza), meg a
többi elfhez képest is kiemelkedő jelentőséget
tulajdonítanak a hagyományoknak. Nincsenek is
sokan, az egyik legkisebb lélekszámú elf Ház.
Kiváló diplomatáiknak, és a többi Ház tiszteletének
köszönhetően mégis komoly szerepet töltenek be a
Hét Domb és Hét Völgy vidékén. Az ő Házukból
került ki a Quirrtha Khinn lovagrend legtöbb
nagymestere és - bár a rend tagjai nem nagyon
ápolják a viszonyt a Házzal ahonnan származnak ez sem elhanyagolható tényező.
A Háznak van néhány gondosan őrzött,
generációról generációra öröklődő fegyvere,
melyeket
kizárólag
aquirok
elpusztítására
használnak. Ezek száma néha csökken - ha a
kiszemelt hős hibázott - néha nő, amikor a kovács
elkészíti a következőt (minden varázsló-kovács
életében egy ilyen fegyvert készíthet, rebesgetik,
hogy a saját lelkét kovácsolja a fegyverbe. Tény,
hogy általában az élete végén készíti el, és sosem éri
meg a másnapot.) A fegyverek pontos leírása nem
ismert mindegyik különböző (jelenleg négy van a
ház birtokában).
Közös tulajdonságuk, hogy
parancsszóra ötven méter sugarú körben csendet
teremtenek, ami megakadályozza a kiszemelt prédát,
hogy a nyílt küzdelem helyett hatalomszavakhoz

Különleges klánok, rendek
Khea'Khintalass Ház
Azért különleges, mert a többiekkel
ellentétben nem bonyolódik hatalmi,
területszerző harcokba, és más klánok is
békén hagyják. Ennek egyetlen oka van, ők
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folyamodjon. A fegyverek hátránya, hogy
korlátozott önállósággal bírnak (az elnyelt aquir vér,
illetve lelkek miatt) így csak erős jellemű harcos
használhatja őket. Mivel általában a Ház legjobbjai
érdemlik ki a megtiszteltetést, hogy használhatják a
fegyvert, ez általában nem okoz problémát.. de senki
sem tévedhetetlen.

nekünk, hogy kínozzuk, míg nem enged
akaratunknak. Azóta őrizzük és gyötörjük az
Opálhajóst, itt maradtunk, mikor a Nép
elhagyta e vidéket, itt voltunk mikor
visszatértek. Őrizzük a Szavak Hatalmat, amit a
Nép már korok óta elfeledett, és mostantól te is
közénk tartozol...”

Boszorkányszekták

A rend, az elfek között egyetlenként
(eltekintve Mallior időnként felbukkanó
rövidéletű
küldötteitől)
ismeri
a
hatalomszavakat. Használatukra csak azok
képesek, akik kiválasztottként születnek, és ez a
képességük is csak a rendbe nyert felvételük
után bontakozik ki. Nagynéha kapcsolatba
kerülhetnek a külvilággal, de kinti ellenfeleik
ellen sosem használnak hatalomszavakat, csak
ősi boszorkánymágiát.
Egyetlen feladatuk az Opálhajós őrzése és
gyötrése, melyet csak a legnagyobb tudású
rendtagok végeznek, mindezidáig eredmény
nélkül.
Összességében a kráni elfek a
külvilágban élő rokonaikkal ellentétben nem
egy hanyatló faj. Bár létszámuk nem növekszik
- ez főleg az állandó harcoknak köszönhető úgy látszik Ranagol segítségével sikerül
elkerülniük a pusztulást… bár ez még a jövő
zenéje.

A kráni elfek között több boszorkányrend is
találhatók. Ezek részben ősi hagyományokon
alapulnak, melyeknek nem sok közük van az emberi
boszorkányok tudásához, másrészt sokat átvettek a
Birodalom más boszorkányszektáinak tudásából is
(annak ellenére, hogy azoknak a lenézett fakóvérűek
a tagjai).
Általában
Házaktól
függetlenül
tevékenykednek, és többféle feladatot is ellátnak.
Kívánságra nevelnek feleségeket hercegeknek,
egyéb rangos személyeknek is, némelyik pedig
kapcsolatban áll a Shi-Shiquannal, és különleges
feladatok
ellátására
képeznek
számukra
növendékeket. Különleges boszorkányrend a Három
Hold Szövetsége. Tagjai kiválasztottként jönnek a
világra, két hold formájú anyajeggyel a testükön, de
csak akkor kerülhetnek be a Szövetségbe, ha sikerül
megtalálniuk magukon a harmadik, láthatatlan
anyajegyet is. A rendnek egyetlen, ősidők óta tartó
feladata van:
„Régen történt, még az ősi háborúk idején. Az
Ősök azt terveztek, hogy letaszítják a napot és a
holdakat az égről, hogy örök csillagos éjszaka
boruljon földünk fölé. Egyik legnagyobbjuk, az átkos
Opálhajós, el is tüntette a harmadik holdat, mire
népünk ráeszmélt a veszélyre. Hőseink szörnyű
veszteségek árán, varázslatok segítségével elfogtak
az Opálhajóst és rabságba vetettek. Arra akartak
kényszeríteni, hogy újra helyezze vissza a harmadik
holdat az égre, de az Ős csak kinevette őket, és
hangja hallatán holtan estek össze a gyengébbek.
Ekkor bíztak meg a harcosok rendünket az ő
őrizetével, egyetlenen feladatunkul azt szabva
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